


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий Дім Дмитра Бураго

***************************************************

Наукове видання

«МОВА  І  КУЛЬТУРА»
Випуск 10

Том IV (104)

Київ
2008



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Издательский Дом Дмитрия Бураго

***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА»
Выпуск 10

Том IV (104)

Киев
2008



УДК 80 + 008] (082)
   М  74

М 74  МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий  журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 
2008. – Вип. 10. – Т. IV (104).  – 304 с.

Наукове видання «Мова і культура» засноване у 1992 році

Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.

Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий Дім Дмитра Бураго

Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.

Головний редактор Д. С. Бураго

Редакційна колегія:
канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв; д-р філол. наук, проф. А. Й. Багмут; д-р філол. наук, 
проф. В. М. Бріцин; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України Ю. Л. Булаховська; 
д-р філол. наук, проф. О. П. Воробйова; д-р філол. наук, проф., академік НАН України 
Д. В. Затонський; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений праців-
ник ВШ України М. О. Карпенко; д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова; д-р філол. 
наук, проф. Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філос. наук, проф., 
заслужений діяч науки і техніки України С. Б. Кримський; д-р філол. наук, проф., 
член-кор. НАН України Н. Є. Крутікова; д-р філол. наук, проф. Г. Ю. Мережинська; 
д-р філол. наук, проф. А. К. Мойсієнко; д-р філол. наук, проф. Ф. О. Нікітіна; д-р філол. 
наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р філос. наук, проф., академік НАН України О. С. Онищенко; 
д-р пед. наук, канд. філол. наук, проф. Г. В. Онкович; д-р філос. наук, канд. істор. наук, 
проф. Ю. В. Павленко; д-р філол. наук, проф. Г. Ф. Семенюк; д-р філол. наук, проф., 
академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України В. Г. Скляренко; 
д-р філол. наук, проф. Н. В. Слухай; д-р філол. наук, проф. О. С. Снитко; д-р філол. наук, 
проф. Е. С. Соловей; д-р психол. наук, проф., член-кор. АПН України Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
    імені Тараса Шевченка, 2008
© Видавничий Дім Дмитра Бураго (майнові), 2008



5

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

© Сюй Хунчжен, 2008

УДК 811.161.1’27
Сюй Хунчжен (КНР)

(Харьков, Украина)

РЕЧЕВОЙ КОНТАКТ И КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ

У статті досліджується національно-специфічна характеристика категорії ввіч-
ливості в мовленнєвому контакті. Розглядаються відмінності категорії ввічливості в 
концепті, комунікативній спрямованості, прагматичній стратегії, вербальній реалі-
зації для встановлення, підтримки й розмикання мовленнєвого контакту в російській і 
китайській мовах.

Ключові слова: мовленнєвий контакт, категорія ввічливості, концепт, прагматич-
на стратегія.

National specific description of courteses category in a vocal contact is explored in the 
article. Distinctions of courteses category are examined in consept, communicative orientation, 
pragmatic strategy, verbal realization for establishment, maintenance and breaking of vocal 
contact in the Russian and Chinese languages.

Key words: vocal contact, category of courtesy, consept, pragmatic strategy.

Речевой контакт – необходимый элемент общения, в котором наряду с информативно 
значимыми составляющими обнаруживаются такие структурные единицы, назначение 
которых заключается в обеспечении метакоммуникативной функции языка, связываемой 
с организационной (регулирующей) стороной процесса речевой коммуникации. Речевой 
контакт непосредственно связан с вежливостью, которая является категорией более ши-
рокого плана, чем этикет, и представляет собой национально-специфическую систему 
коммуникативных стратегий, нацеленных на эффективное бесконфликтное общение 
[3]. Как верно указывает Н. И. Формановская, принцип вежливости является не только 
этической категорией, но и прагмалингвистической категорией [5]. Он регулирует со-
циативную сторону общения, или иначе, служит целям солидаризации коммуникантов, 
создания между ними доверительных отношений психологической синхронизации ког-
нитивного процесса. Л. А. Киселева предполагает, что «вежливость – невежливость», 
«дружественность – официальность» являются модификациями более общей категории 
«контактность» [2: 25]. В данной статье мы пытаемся раскрыть национально-специ-
фические характеристики категории вежливости при речевом контакте, которые ярко 
различаются в концепте, коммуникативной направленности, прагматической стратегии 
даже ее вербальной реализации.

Вежливость как коммуникативный принцип представляет собой, по мнению 
И. А. Стернина и З. Д. Поповой, сложный социально-культурный феномен, элемент 
коммуникативного сознания членов данного общества. Данный принцип базируется на 
содержании концепта «вежливость» и предполагает признание «общественного лица» 
как самоуважения индивида [1: 77]. При рассмотрении вопроса о вежливости в межкуль-
турном аспекте следует исходить из того, что такие, на первый взгляд, универсальные 
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понятия, как уважение, внимание, почтение, имеют разное содержание в разных языках и 
культурах. В каждой культуре существует свой концепт вежливости, и само это слово име-
ет разное толкование. В русском языке вежливость – это соблюдение правил приличия, 
учтивость; в английском – демонстрация уважения к другим; в китайском – проявление 
скромности, уважения и почитания в речи и поступках, выражение степени почтения [3].

На фазе установления речевого контакта вежливость связана с социально и культур-
но обусловленными ограничениями в выборе темы, которые проявляются через выра-
жения «принято» – «не принято». В высшей степени характерно для китайцев осведом-
ляться о здоровье и делах членов семьи и других родственников собеседника. Темы о 
возрасте, семье и семейном положении являются редкими в русской речи по сравнению 
с китайской. При первой встрече русские считают это невежливым, прежде всего со сто-
роны младшего к старшему. Особенно неприличным считается спрашивать женщину о 
ее возрасте. А в Китае после знакомства часто спрашивают: Сколько тебе лет? Ты за-
мужем? Кем работают твои родители? и т. п. Вопрос о здоровье к пожилому является 
общепринятой нормой, даже обязательным при встрече китайцев. В китайском общении 
женщину можно спросить о том, сколько ей лет, но не принято допускать шутки на тему 
взаимоотношений между мужчинами и женщинами. У русских вопрос Как вас зовут? 
при знакомстве считается не этикетным и даже грубым, неуважительным. Если они хо-
тят узнать имя собеседника, то должны в первую очередь назвать себя. 

Различия в понимании вежливости ярко проявляются в этикетных формулах рече-
вого контакта и их употреблении. Приветствие знакомых, родственников, коллег в рус-
ском общении обязательно, в китайском – нет. Китайцы по сравнению с русскими весьма 
сдержанно и мало эмоционально приветствуют своих родственников и близких друзей; 
сдержанность в приветствии родственников и друзей у русских считается признаком 
дурного тона, проявления невежливости. Замена общепринятого приветствия формулой 
типа А, вы уже пришли? Ты уже пообедал? Поел? и др. рассматривается русскими как 
проявление невежливости, так как считается, что собеседник в этом случае не поздоро-
вался, у китайцев же это форма приветствия знакомого. Такого рода приветственные вы-
сказывания воспринимаются как сигналы вежливости, запрашивающие о желании адре-
сата вступить в контакт с собеседником. Аналогичное употребление в русской культуре 
Как дела? Как жизнь?, как правило, не требует пространного ответа.

Как показала в своем исследовании Т. В. Ларина, «…английская и русская вежли-
вость имеют разную направленность и разную целевую установку: английская вежли-
вость направлена на объект общения, русская замыкается в субъекте; английская веж-
ливость – это формальная этикетная деятельность (вежливый тот, кто демонстрирует 
внимание к другим), русская вежливость – это этикетное бездействие (вежливый тот, кто 
соблюдает правила приличия), но в то же время – и реальная, не формальная деятель-
ность (вежливость должна проявляться не в словах, а в делах)» [3: 27]. Категория веж-
ливости определяется национальной культурой, характером ситуации и социальными 
параметрами. Приоритетность того или иного компонента коммуникативной ситуации 
может выступать как проявление национально-культурной специфики употребления раз-
личных средств речевого контакта. Например, если в одной коммуникативной культуре 
при прочих равных условиях решающим фактором при выборе языковых средств будет 
степень знакомства между участниками общения, то в другой культуре доминировать 
может то обстоятельство, что один из коммуникантов гораздо старше собеседника, а сте-
пень их знакомства оказывается при этом нерелевантной. 
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В русском общении субъективно-ориентирующая вежливость определяет выбор 
средств речевого контакта. Их употребление зависит от таких экстралингвистических 
факторов, как социально-ролевых, ситуативных отношений между коммуникантами, 
обстановки, места общения и др. В других культурах, в частности в японской и корейс-
кой, для которых характерна сложная иерархия отношений, потребность в демонстрации 
почтения к окружающим столь велика, что в этих языках существует лексико-грамма-
тическая категория вежливости. В японском языке категория вежливости, во многом 
определяющая выбор форм вербального и невербального контакта и их взаимодейс-
твие, включает в себя морфологические средства – особые глагольные и местоименные 
формы. Правила употребления этих форм жестко регламентированы социокультурными 
факторами, определяющими социальный статус коммуникантов. Как пишет А. Холодо-
вич, «японец, вступая в речевое общение, постоянно встречается с неразрешимыми про-
тиворечиями: по признаку возраста М может оказаться старше и, стало быть, выше N; по 
признаку пола тот же М, будучи женщиной, может оказаться ниже N, если N – мужчина; 
по признаку «сфера услуг» М, будучи клиентом, обслуживаемым лицом, может оказать-
ся вновь выше N, который является, например, продавцом, и т. д. Из этого следует, что в 
процессе речевого общения японцу, который должен непреклонно считаться с этой до-
вольно сложной и противоречивой иерархией, каждый раз приходится решать (разумеет-
ся, интуитивно, бессознательно и мгновенно) задачу на преферентность иерархических 
признаков» [6: 26].

В китайском общении доминирующими факторами являются возрастные и статусные 
иерархии. В китайской культуре вежливость тесно связана с уважением к возрасту: веж-
ливость – «уважение старших», «не перебить старших», «не перечить старшим»; невеж-
ливость – «грубить старшим», «нетактичность к старшим». Абсолютное и относительное 
соотношение возрастов коммуникантов является важным фактором, который влияет на 
выбор средств речевого контакта, особенно обращений. В китайской культуре речевого об-
щения возрастной и родственный статусы коммуникантов имеют гораздо более строгий и 
детально дифференцированный характер. В китайском же языке братья и сестры называют 
обычно друг друга не по имени (особенно в позиции «младший – старший по возрасту»), 
а употребляют слова гэ гэ (старший брат), цзе цзе (старшая сестра). В обращении к вы-
шестоящему и старшему по возрасту используется только фамилия (имя не употребляется) 
вместе с наименованием должности и служебным званием. В китайском языке служебные 
звания как формы обращения подчеркивают вежливое и уважительное отношение к ад-
ресату, например, преподаватель, ректор и др. Однако при обращении к русскому такие 
обращения можно квалифицировать как неудачную коммуникацию.

На вербальном уровне разное понимание вежливости проявляется в использовании 
коммуникативных стратегий. Основной механизм человеческих взаимоотношений осно-
ван на противоположных действиях, совершаемых коммуникантами в процессе общения: 
сближении и отдалении. Различия в использовании стратегий вежливости отражаются на 
особенностях доминантных черт коммуникации, которые и формируют коммуникатив-
ный этностиль. На наш взгляд, по сравнению с китайской культурой, в русской культуре 
предпочтительна стратегия сближения. В русском общении проявляются приоритетность 
неформального общения, стремление к упрощению этикетных норм поведения, стремле-
ние к быстрому упрощению коммуникативных отношений, стремление к неформальному 
общению в фамильярной обстановке. Ценностная ориентация на личную приязнь и теп-
лоту общения реализует стратегию сближения, которая в традиционном русском общении 
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осуществляется посредством употребления обращений-регулятивов, эмоционально-оце-
ночных экспрессивных вокативов и апеллятивов, а также русских суффиксальных форм 
собственных имен. По сравнению с русскими, китайцы редко употребляют эмоционально-
оценочные обращения типа милый мой, милая моя, дорогая моя, милочка моя, лапочка, 
рыбка, голубчик, красавица и т п., особенно к неродным. 

В русской коммуникативной культуре, где дистанция между собеседниками короче, 
русские в значительно большей степени рассчитывают на взаимопонимание, солидар-
ность окружающих, более уверены в том, что они «свои». Для русской коммуникативной 
культуры, являющейся по своей природе коллективистской, стратегии дистанцирования 
не столь типичны, предпочтение отдается прямым высказываниям, что формирует такую 
особенность русского стиля коммуникации, как прямолинейность. Например, в процес-
се коммуникации для английского коммуникативного поведения предпочитается выбор 
таких языковых средств (вопросительные конструкции, разнообразные средства модаль-
ности, сослагательное наклонение и др.) В русском общении более употребительны им-
перативные высказывания. 

Если при вступлении в речевой контакт русские предпочитают стратегии сближения, 
то китайцы – стратегии почтительности. Для демонстрации своего взаимного почтения, 
уважения независимости партнеры прибегают к стратегиям негативной вежливости 
(стратегиям отдаления, дистанцирования). Употребляются такие формулы вежливости 
типа цин вэнь и ся (Разрешите спросить один раз), да тин и ся (Разрешите спросить). 

В китайской культуре стратегия почтительности демонстрируется путем собствен-
ного принижения, повторяется в стратегии умаления и в вербальной коммуникации. Это 
прежде всего проявляется в ответах на похвалы: нет, я плохо делала, я плохо знаю и др. 
В целом, самоуничижение можно рассматривать как результат тактического поведения, 
призванного убедить окружающих в собственной скромности – предпочтительная мо-
дель поведения в китайской культуре. На фазе установления речевого контакта комп-
лимент в китайской речи употребляется реже. Согласно традиции, человек не должен 
выставлять свои достоинства на показ. Китайцы часто отрицательно реагируют на комп-
лименты ответом: Нет, я не такой. 

Вежливость языковой личности в известном смысле «навязывается» определенными 
правилами осуществления коммуникативного процесса. Вежливость определяет эффек-
тивность как выбор адекватных речевых тактик, учитывающих национальное своеоб-
разие, социальные характеристики речевой ситуации, имеющие значение для поведен-
ческой целесообразности, например, как передаются речевые ходы, как заканчивается 
диалог. Принцип вежливости как прагмалингвистическая категория реализуется, пре-
жде всего, в экстралингвистических правилах и средствах организации и оптимизации 
диалогического общения, контактоподдержания. В отличие от русских характерная для 
китайцев пространственная дистанция (большее, чем у русских, расстояние при обще-
нии, недопустимость прикосновений и т. д.) отражается на соблюдении вербальной дис-
танции, проявляющейся прежде всего в неимпозитивности – недопустимости оказания 
прямого коммуникативного воздействия на собеседника. В русском общении наблюда-
ется стремление к коммуникативной доминантности, пренебрежение тактикой сдержан-
ности. В русском коммуникативном процессе ярко выражается желание корректировать 
поведение собеседника. Заметные различия наблюдаются в коммуникативной категории 
«регулятивность». При поддержании речевого контакта в русском общении чаще упот-
ребляются средства коммуникативного контроля. В китайском общении проявляется 
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большая сдержанность и тактика «невмешательства». В китайской культуре коммуни-
кативное давление отсутствует. Особенно молодые не могут позволить себе на равных 
спорить со старшим по возрасту или социальному статусу человеком.

Русский язык отличается от китайского общей частотностью употребления стимули-
рующих реагирующих средств процессов коммуникации. Стратегия поведения слушаю-
щего в китайском общении состоит в том, чтобы дать говорящему возможность полно-
стью высказываться, не потревожив его никакими проявлениями реакции. Известно, что 
китайская речевая культура, в отличие от европейских (и русской в частности) является 
культурой «слушающей»: здесь не принято перебивать говорящего репликами, стимули-
рующими передачу речевого хода от говорящего к слушающему [4]. В русской культуре 
допускается возможность перебивания собеседника. В китайской культуре перебивание 
собеседника воспринимается как невежливый поступок. Строго соблюдается принцип 
очередности. Предоставить говорящему возможность завершить фразу считается бо-
лее уважительным по отношению к говорящему. Сигналы обратной связи в китайской 
коммуникации не являются интенсификаторами общения: это сигналы либо понимания, 
либо подтверждения, либо согласия. Молчание в диалогической ситуации воспринима-
ется как внимательное слушание. Коммуникативное сознание отражается в древней по-
говорке: Молчание – золото. Китайцы часто используют в разговоре молчание, особенно 
при неопределенном статусе и роли участников разговора. В русской же культуре это 
скорее будет оценено как невнимание или несогласие. Для китайцев молчание становит-
ся способом контроля над процессом коммуникации. Кроме того, в большей части слу-
чаев произнесению китайских сигналов обратной связи предшествует пауза, говорящий 
на китайском стремится не прерывать речь собеседника. Мена коммуникативных ролей 
обычно происходит после паузы. Они в разговоре позволяют слушающему не оскорбить 
собеседника вторжением в его речь. 

На фазе размыкания речевого контакта в русской культуре допускается возможность 
внезапного прерывания, с использованием таких метакоммуникативных сигналов, как 
все, хватит, довольно и др. В китайской культуре наблюдается плавность выхода из кон-
такта, резкое прерывание речевого контакта считается невежливым. Чаще употребля-
ют такие вежливые предзавершающие выражения, в которых выражено беспокойство о 
других, что является обязательным при прощании китайцев: Ты занят, я не буду тебя 
задерживать; Тебе пора отдыхать, я не буду тебе мешать; Простите, мне пора, я 
отнял у вас так много времени и др.

Из вышесказанного мы делаем вывод, что категория вежливости имеет яркую на-
циональную специфику, определяемую национальными нормами речевого поведения, 
культурными ценностями, национальным сознанием и типом культуры в целом. Знание 
национальных особенностей данной категории имеет практическое значение для успеш-
ной межкультурной коммуникации. 
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ОНТОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ 
АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСФЕРИ СУЧАСНОГО БУТТЯ 

Роботу присвячено визначенню та дослідженню низки онтологічних параметрів та 
засад категорізації англомовної лінгвосфери сучасного буття. Зокрема, розглядаються 
загальні передумови дифузії антропного ядра у межах кластеру лінгвосферних комплек-
сів. Аналізу підлягає лінгвоонтологічний статус та категорізуючий потенціал одиниць 
актуалізації лінгвосфери.

Ключові слова: англомовна лінгвосфера, онтологічні параметри категорізації, ди-
фузія антропного ядра, термінологічна категорізація.

The article deals with the study of a range of parameters and categorization principles of 
the modern English linguosphere. Particularly, the general premises of the anthropic nucleus 
diffusion within the linguospheres cluster are considered. The linguoontological status and 
categorization potential of the lingual sphere actualization units is under analysis.

Key words: English linguosphere,ontological categorization parameters, anthropic nucleus 
diffusion, terminological categorization. 

Світ, що оточує людину, неосяжний. Безкінечним є розмаїття його форм і проявів. 
Протягом тисячоліть людство намагалось якомога повніше відобразити об’єктивну (та 
суб’єктивну) реальність у мові. Мова – це не просто засіб висловлення й передачі готової 
думки, а сила, що творить цю думку [1; 2]. Найдійовішим та найнаочнішим засобом такої 
рефлексії завжди було поповнення словникового складу мови за рахунок виникаючих 
реалій та концептів буття. 

За твердженням сучасних учених, все, що може зробити людина – це створити (в 
мові, релігії, мистецтві, науці) свій власний універсум – «символічний всесвіт», який 
відкриває перед нею можливість розуміти та тлумачити, зв’язувати та організовувати, 
синтезувати та узагальнювати досвід людства, а також знаходити індивідуальність через 
прилучення до культурного космосу [3]. Безпосередньою метою даної розвідки є дослі-
дження загальних параметрів та засад лінгво-онтологічної (зокрема, термінологічної) 
категорізації англомовної лінгвосфери сучасного буття. 

Зауважимо, для полівимірної транспарадигмальної наукової розвідки комплексних 
мовних явищ провідної значущості набуває методологічний рівень, який можна дезигнувати 
як «метаметодологічний», оскільки він інтегрально поєднує в собі провідні параметри 
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загальнонаукової та індивідуальної методології, та, врешті, виявляється вирішальним для 
остаточного формування теоретичного та категорійного апарату дослідження. 

 Подальше дослідження комплексу лінгвосфер сучасного буття базуватиметься на 
таких вихідних пресупозиціях:

І. Презумпція наявності (преіснування) антропного ядра (центра) у плані змісту лін-
гвосфер сучасного буття. 

ІІ. Поточний процес дифузії антропного ядра лінгвосфер та, відповідно, металін-
гвосфери. У такому випадку лінгвальні компоненти антропосферичного середовища 
підлягають своєрідній трансорієнтації, в результаті якої домінантою плану змісту лін-
гвальної одиниці виступає онтологічний параметр. Наслідками зазначеного процесу гі-
потетично може вважатись: 1) визначення онтологічного статусу лінгвальної одиниці; 2) 
градієнтне становлення панлінгвосферизму буття.

Лінгвосфера, на нашу думку, може представляти собою особливу модифікацію «ри-
зоми» [4]. Тобто, в цьому сенсі лінгвосфера представляється децентралізованою струк-
турою, периферією без центру. А, отже, специфічний «лінгвоцентризм» (у абстрактному 
сенсі) буття виявляється продуктом поступової абсорбції антропного екзистенційного 
центру безпосередньою сферою його функціонування.

З огляду на вищезазначене, маємо зауважити, що становлення лінгвосферичної пара-
дигми можна умовно розподілити на два етапи (чи то, стадії). Протягом першої (назвемо 
її «ініціальною») стадії спостерігається наявна лінгавоантропоцентрична зумовленість 
та орієнтованість модусів буття.

На другій стадії відбувається зсув рівноваги між периферією та онтологічним цент-
ром (десигнуємо його умовно «антропос»), центрострімка динаміка системи поступово 
замінюється на центробіжну (саме тому ми пропонуємо ідентифікувати дану стадію як 
«еволюційну»). Як наслідок, спостерігається дифузія антропного ядра не лише в буттє-
вому, а й у екзистенційному аспектах. У ході зазначеного процесу лінвосфера градієнтно 
перетворюється на автономну, самонапружену систему.

Лінгвосфера сучасного буття як об’єкт комплексного, інтегрованого, міжпарадиг-
мального лінгвістичного дослідження має сприйматись як синкретичний, динамічний, 
ідеальний метаконструкт польової природи, що представляє собою синтез онтологічних 
та лінгвальних параметрів буття в цілому (загальний сенс), або певного сегменту буття 
(вузький сенс):

– у загальному сенсі розгляду підлягає металінгвосфера;
– у вузькому сенсі об’єктами дослідження мають, на нашу думку, виступати наступні 

мовно-буттєві кластери:
1) лінгвоглобосфера (залучає до себе геополітичну, соціальну та економічну лінгвосфе-

ри): вихідна точка дифузії антропного ядра – глобалізація як лінгвоонтологічний фактор;
2) лінгвоекосфера (синтез параметрів вербалізації компонентів «першої» та «другої» 

природи): вихідна точка дифузії антропного ядра – поступова абсорбція вихідного ант-
ропного центру елементами рукотворного середовища;

3) неолінгвотехносфра (синтез параметрів новітньої лінгвотехносфери та лінгвоно-
осфери): вихідна точка дифузії антропного ядра – провідний антропний параметр лінг-
вальних одиниць замінюється на аналогічний за статусом техногенний параметр.

Перш за все, необхідно зауважити, що дифузія антропного ядра лінгвосфери (вихо-
дячи з амбівалентної природи мовних одиниць) маніфестується двома основними типа-
ми взаємозумовлених змін:
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1) зрушеннями на рівні плану змісту (ейдос);
2) змінами у плані вираження (морф) (наприклад, наявність біафіксальних одиниць, 

хибних морфем, і т. д.)
Покрокові зрушення плану змісту поступово призводять до дифузії антропного ядра:

3) ВЛАСНЕ ДЕНОТАТ (семантика лінгвальної одиниці)
⇑

[2) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДЕНОТАТ (антропогенний семантичний параметр)]
⇑

1) ОНТОЛОГІЧНИЙ ДЕНОТАТ (кластер глибинних сем)

Згідно з нашою пресупозицією, у плані змісту лінгвальної одиниці відбувається 
поступове, порівневе вивільнення онтологічного денотата (просування до поверхневих 
шарів значення) в результаті вилучення, або часткового вилучення антропного парамет-
ру семантики. 

Заважимо, що основою верифікації становлення лінгвосферизму буттєвого та екзис-
тенційного континууму в межах нашого дослідження є презумпція інгерентної термі-
нологічності лінгвальних інновацій у кожній окремій галузі. Онтологічно до визначен-
ня поняття «термін» закладено семантику граничності, конечності та вичерпності. Як 
наслідок, визначення даного поняття в межах сучасних гуманітарних наук інкорпорує 
елементи саме такого, історично-зумовленого значення, що, в свою чергу, детермінує 
стратегію подальшого вивчення терміну як мовного знаку. 

Сучасне поняття «термін» походить від латинського terminus. Спершу значення цього 
слова мало суто міфологічну забарвленість, тому що Термін був давньоримським божест-
вом меж та кордонів, яке уособлювалось у вигляді межового каменя між територіями 
різних племен [5 : 193]. Пізніше значення трансформувалось і перейшло на позначення 
безпосередньо межі, кордону, а також кінцевої мети. Необхідно додати, що суттєвими у 
формуванні сучасного уявлення про «термін» є значення дериватів латинського terminus. 
Так, наприклад, похідний іменник terminatio мав значення «визначення», «судження» 
або «вказівка», а дієслово terminare, окрім значення «розмежувати», вживалося в значен-
ні «звузити рамки» [6 : 767].

Однак, для того, щоб мати змогу осягнути глибинну сутність цього поняття, необ-
хідно звернутись також до його аристотелівского розуміння. Справа в тому, що у своїх 
працях давньогрецький мислитель інтерпретує «термін» як поняття, яке фіксує сталі та 
неминущі аспекти реальності, на противагу різноманітним та мінливим її чуттєвим обра-
зам [7 : 1157]. Таким чином, за Аристотелем, поняття «термін» набуває категоріального, 
детермінуючого змісту. 

 Як бачимо, етимологічно в понятті «термін» закладено семантику чіткості, визна-
ченості, граничності, конечності. Внаслідок цього, визначення даного поняття в рамках 
сучасних наук (мовознавства, логіки, філософії, навіть психології) спираються першим 
чином саме на таке, історично зумовлене, значення. 

Отже, загалом у сучасній лінгвістиці «термін» визначається як «слово, або словоспо-
лучення, що виражає чітко окреслене поняття певної галузі науки, техніки, мистецтва, 
суспільно-політичного життя, тощо» [8 : 306]. До того ж, необхідно звернути увагу, що в 
рамках даної дефініції специфіка термінів полягає в тому, що вони є однозначними в межах 
своєї терміносистеми, не зв’язаними з контекстом, а також – стилістично нейтральними. В 
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      свою чергу, «Новий тлумачний словник української мови», окрім наданого вище значення, 
тлумачить «термін» як «слово чи вислів, що вживається в тому чи іншому середовищі, на 
певній території, або людьми певного фаху» [9 (4 : 512)]. 

Необхідно звернути увагу, що вже з приведених двох визначень постає певне проти-
річчя, яке засвідчує, вочевидь, амбівалентну природу терміну. З одного боку термін, як 
лексична одиниця, постає нейтральним та позаконтекстним, а з іншого, розглядається 
в рамках жаргонізму та діалектизму, які за своїми властивостями завжди є стилістично 
забарвленими. Маємо підкреслити, що така неоднозначність тлумачення є здебільшого 
детермінуючою в ході розвитку лінгвістичної науки про терміни. 

Комплексне визначення поняття «термін» в англомовній науковій традиції набуває 
тристоронньої актуалізації. «Термін» розуміється, по-перше, як слово, що виражає пев-
ну сутність (дослівно «концепт»); по-друге, як ім’я, деномінація, назва, або ярлик; і по-
третє – як мова, слово чи фраза [10 : 1611].

Маємо наголосити, що в англійській мові поняття «термін» набуває найбільш ге-
нералізованого значення, майже позбавленого нальоту науковості. До того ж, в англо-
мовному визначенні підкреслюється саме номінативна функція терміну, що частково 
ототожнює його з будь-якою іншою лексичною одиницею, в той час, як в вітчизняному 
мовознавстві застосовуються відокремлюючі дефініції. 

Як було зазначено вище, поняття «терміну» не може розглядатися лише в межах 
лінгвістики. Такі фундаментальні науки як філософія, логіка та психологія, окрім за-
стосування «терміну» в межах своїх понятійних систем, займаються також проблемами 
його визначення. Так, з точки зору психології термін являє собою неподільну одиницю 
мислення, що постає найменшим відрізком конкретного розумового акту [11 : 264]. Не-
обхідно зауважити, що, на нашу думку, в психологічному тлумаченні «термін» зберігає 
ознаки свого первісного, «міфологізованого» значення, що, в свою чергу, підкреслює 
його синкретичний характер. 

Зі свого боку, « в термінах» логіки, термін визначається як точна назва суворо означеного 
поняття, спеціальне слово або вислів, прийняте для означення в тому чи іншому середовищі 
або професії [12 : 594]. При цьому, зауважимо, що «постійна однозначність» виділяється 
як найпровідніша характеристика терміну. Слід підкреслити, що в рамках логіки означення 
«терміну» найбільш повно корелює з лінгвістичним визначенням даного поняття.

 З точки зору сучасної філософії, «термін» вбачається як ім’я з відтінком наукового 
значення, яке уточнюється в контексті якої-небудь теорії або галузі знання [13; 14]. Та-
ким чином, можемо зробити висновок, що філософське визначення терміну є провідним 
чином узагальненим та найменш радикальним, ніж дефініції, інкорпоровані поняттєви-
ми інструментаріями інших гуманітарних наук. Пояснити зазначений факт можна, на 
нашу думку, в першу чергу, спираючись на онтологічно зумовлену специфіку філософсь-
кої науки, як першочинника еволюції наук наданої галузі. З іншої точки зору, імпліцитна 
представленість безпосередньо філософської дефініції терміна в науковому апараті мо-
вознавства може свідчити, на наш погляд, про наявність загальної тенденції до рекурент-
ної інтеграції наук на сучасному етапі, при чому зі зміщенням синтезуючого центру в бік 
саме лінгвістичної науки. 

Зауважимо, що термін як особливий лінгвальний знак характеризується іманентною 
аемотивністю, аекспресивністю та сінаксіологічністю (в цілому, відносною аконотативніс-
тю), а отже, в плані змісту ідеального терміну має бути апріорно виключеним антропний 
параметр. 
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Необхідно підкреслити, що гносеологічні параметри, тобто параметри пізнання, є 
певним чином апріорно інкорпорованими до корпусу лінгвофілософських досліджень. 
Підкреслимо, що в нашій роботі ми спіткаємось з абсолютно унікальним онтологічним 
конструктом – лінгвосферою. Отже, термін, в силу своєї специфічної природи не може 
вважатись повною мірою ані безпосередньо одиницею мислення, ані суто одиницею 
мови.

Для більш детального розуміння «категорійної» (в абстрактному розумінні) сутності 
терміна, нам необхідно розглянути наступний комплекс параметрів: вимір, поняття, 
концепт, термін.

Надалі, маємо представити своєрідну схему трансформації поняттєво-концептуаль-
ного аспекта до безпосередньо лінгвального. Так, зокрема, вимір /категорія/ виявляється 
фундаментальним метафізичним та екзистенційним параметром (тобто, таким, що існує 
поза межами людського розуму та є залученим до перцепційного поля (когніції) незалеж-
но від волевиявлення людини). Іншими словами, вимір (категорія) є невід’ємним атрибу-
том, можна навіть сказати – «елементарною одиницею» дійсності.

Поняття представляє собою одиницю мисленнєвого простору. Формування понят-
тя являє собою процес перевтілення та певним чином перетворення реальності розу-
мом, створення мисленнєвого уявлення про аспекти онтологічних та екзистенційних 
(у найбільш загальному розумінні) категорій. Наголосимо також, що таке уявлення має 
здебільшого синтетичний характер. 

У межах запропонованої схеми концепт нам вбачається можливим розглядати як 
специфічну одиницю освоєння лінгвальним середовищем відповідного середовища 
ментального (в цьому зв’язку необхідно зауважити, що одним з можливих визначень 
концепту як когнітивної сутності є «лінгвально-закріплений ментальний факт» [15; 16]). 
Іншими словами концепт представляє собою конструювання лінгвального образу /схеми/ 
мисленого уявлення. Зазначимо, що концепт є більш дискретною сутністю, порівняно з 
поняттям. Причому, подібну дискретизацію обумовлено, на нашу думку, саме загаль-
ною спрямованістю концепту на те, щоб бути актуалізованим неоднорідними мовними 
(зокрема, лексико-семантичними) засобами. Формування (і одночасне формулювання) 
концепту, таким чином, представляє собою передостанню стадію градієнтного процесу 
інкорпорації мовної та мисленнєвої сфер. 

Варто звернути увагу, що, якщо не виходити за межі конвенційної лінгвістичної пара-
дигми, останньою (термінальною) стадією зазначеного процесу можна вважати форму-
вання лексико-семантичних одиниць, та позиціонування їх у концептосфері даної мови. 

Термін, у свою чергу, в силу своєї специфічної природи не може вважатись повною 
мірою ані безпосередньо одиницею мислення, ані суто одиницею мови. Навпаки, термін 
як самобутня сутність має потенцію до поєднання (яке, в свою чергу, виявляється як у 
кумуляції, так і в кореляції) в собі всіх зазначених вище параметрів (відповідним чином: 
екстралінгвальних, буттєвих, інтралінгвальних та поняттєвих). Він (термін) являє собою 
синкретичну та діалектичну єдність таких параметрів (вимір / категорія, поняття, кон-
цепт, слово). Унікальність феномену «терміну», на нашу думку, полягає і в тому, що в 
той самий час він (термін) являє собою як продукт (результат) синтезу зазначених вище 
параметрів, так і джерело їх генезису. 

Параметр структурності термінолексики може вважатись «генетичною похідною» від 
чиннику її системності і також набуває ознак амбівалентності. Таким чином, структурність 
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терміну актуалізується як на загальносистемному рівні (сукупність та ієрархія компонентів 
системи) так і на індивідуальному (специфічна структура окремого терміна, яка є індика-
тором місця даної одиниці в системі). Термінологічна парадигма являє собою своєрідну 
взірцеву єдність системних та структурних параметрів термінолексики. Отже, маємо за-
уважити, що чинник парадигматичності спеціальної лексики може вважатись особливим 
засобом актуалізації інтегральної кореляції змісту та форми на рівні системи в цілому та на 
рівні окремої термінологічної одиниці. Глибинне тлумачення парадигматичності терміно-
лексики дозволяє виявити унікальну, онтологічну природу спеціального слова. 

Процес формування поняття являє собою природно-зумовлене прагнення людського 
розуму до пізнання оточуючої дійсності, і представляє собою результат комплексного 
аналізу мислених предметів та явищ. Потенція безпосередньої репрезентації когнітивно-
го акту створення поняття в системі мови повною мірою актуалізується лише у випадку 
створення спеціальної лексичної одиниці (тобто, терміна).

Глибинне тлумачення парадигматичності термінолексики дозволяє виявити унікаль-
ну, буттєву природу спеціального слова. Зауважимо, що наявність інгерентного, онтоло-
гічного зв’язку між терміном та поняттям, яке даний термін сигніфікує, певною мірою 
детермінує первинність плану змісту щодо плану вираження в межах терміносистеми.

 Таким чином, масштабне запровадження глобальних соціально-економічні змін в жит-
ті людства вимагає від мови (в даному випадку – англійської) нових засобів категорізації 
сучасного Буття, шляхом його «термінологізації» (відбиття крізь призму новоутворених 
неологізмів-термінів). Отже, з огляду на запропоновану вище поняттєву парадигму, можна 
зазначити, що термін як специфічний інтралінгвальний та екстралінгвальний феномен, в 
силу своєї комплексної природи, виявляється одночасно як потенційним засобом перцеп-
ції (а також, осмислення), так і засобом безпосередньої лінгво-онтологічної актуалізації 
лінгвосфери. У наданому випадку один і той самий знак (термін), як було зазначено вище, 
виступає в діалектичній єдності лінгвального та мисленнєвого параметрів. 

Таким чином, лінгвосфера сучасного буття являє собою особливу онтологічну єд-
ність, яка, з одного боку функціонує згідно законів природної дійсності, а з іншого боку, 
постає як унікальне середовище, яке, в силу своїх об’єктивних покажчиків, задає абсо-
лютно нові напрямки розвиткові буттєвої сфери сучасного суспільства. Наші подаль-
ші наукові розвідки у наданій галузі будуть включати ретельне дослідження процесів 
вивільнення та актуалізації онтологічних параметрів плану змісту лінгвальних інновацій 
широкого спектру лінгвосферних комплексів. 
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УДК 821.112.2-311.6.09
Кулабуха Н. О.

(Дніпропетровськ, Україна)

ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 
В ТЕТРАЛОГИИ О ИОСИФЕ ТОМАСА МАННА 

На основі вивчення головних різновидів текстових модальностей та визнання цін-
ності новітнього аналітичного підходу, яким є епістемічна модальність, запропонова-
но наукову розвідку філософії пізнання у складному художньому цілому тетралогії про 
Йосифа Томаса Манна. 

Ключові слова: модальність тексту, епістемічна модальність, шляхи та джерела 
пізнання, роман-міф. 

On the basics of the main kinds of text modalities study and the acknowledgement of the 
value of the new analytic approach, which is the epistemic modality, a new scientific research 
of the philosophy of cognition in the complicated myth-tetralogy about Joseph of Thomas Mann 
is proposed. 

Key words: modality of the literary text, epistemic modality, ways and sources of the 
cognition, myth-novel.

В современных филологических студиях сравнительно недавно утвердилось и нашло 
свое теоретическое описание и обоснование такое сложное и многокомпонентное понятие 
как «модальность текста». Хотелось бы отметить, что среди исследователей-литературо-
ведов и лингвокультурологов на данный момент не существует единого взгляда и мнения 
по поводу структуры модального поля текста и разновидностей текстовых модальностей, 
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несмотря на долгую философскую традицию исследования этой категории. Собственно 
говоря, уже Аристотель разрабатывает данную проблему; не употребляя подобного тер-
мина, он, однако, различает такие категории, как «возможно», «частично / ограничено», 
«невозможно» и «необходимо». Важный шаг в создании концепции модальностей сделал 
Пьер Абеляр, который, обращаясь к классификации различных высказываний, выделяет 
простые и модальные высказывания, при этом он вводит в употребление прилагательное 
«modalis»; по его мнению, категории «правдивый» и «неправдивый» тоже являются тек-
стовыми модусами, однако только лишь по способу выражения, а не в смысле текстовой 
модальности (См. [1: 6: 9-12)]).

Согласно «Словарю истории философии» («Historisches Wörterbuch der Philosophie», 
Darmstadt, 1972) словесно обозначенная категория «модальность» встречается впервые 
в качестве философского термина в большой специальной энциклопедии В. Т. Круга 
(W. T. «Allgemeines Handwörterbuch», 1833), который онтологически эксплицирует это 
понятие изначально как синонимичное «модусу». В дальнейшем наблюдается развитие, 
эволюция этой категории под влиянием кантовских воззрений и в конце концов В. Т. Круг 
дефинирует модальность как отношение вещи к мыслящему субъекту. Онтологическое 
употребление прилагательного «modalis», от этимологически наиболее родственного ин-
тересующему нас термину, затрагивает, прежде всего, такие семантические измерения 
как «возможное бытие» и «действительное бытие», и таким образом приобретает значе-
ние, которое связано уже с логикой. В том же русле рефлектирует эту проблему Лейбниц, 
признавая традиционную близость логического «modalis» к онтологическим категориям 
«возможность», «действительность» и «необходимость» (См. [1: 2: 587-594)]).

На наш взгляд, история достаточно разветвленных философских подходов сформи-
ровала фундамент для современных исследований модальности текста, как в русле лите-
ратуроведения, так и в построениях лингвистов или лингвокультурологов, поскольку они 
намечают выходы к такому релевантному понятию филологической мысли, как «филосо-
фия языка». Поэтому если мы сегодня ведем речь об исследовании феномена модальнос-
ти текста в литературном произведении, особенно если имеется в виду эпистемическая 
модальность, о которой в дальнейшем пойдет речь, то, с нашей точки зрения, в подобный 
анализ должны быть вовлечены по меньшей мере два важнейших культурно-философ-
ских и филологических метода, а именно: общая философская теория эвентуально воз-
можных миров и эстетическая рецептивная теория. В данном контексте представляется 
важной работа Андраса Хорна 1981 года «Литературная модальность: переживание дейс-
твительности, возможности и необходимости в литературе» («Literarische Modalität: das 
Erleben von Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit in der Literatur» (1981)), которая 
является одним из редких подробных исследований, посвященных трактуемым аналити-
ческим подходам к художественному тексту. Автор концентрируется на трех модальных 
категориях: действительности, необходимости и возможности, тем самым, продолжая 
античную традицию комментаторов Аристотеля, однако он пытается экстраполировать 
логико-философские выводы на литературное произведение, считая эти модальные кате-
гории более общими и фундаментальными, чем «содержательные» категории пространс-
тва, времени, содержания, формы и структуры: (См. [2:10-28]).

Не осталась без внимания эта тема и в экс-отечественной науке. В. П. Руднев емко 
обобщает в своей статье о модальностях в «Словаре культуры XX века» опыт русских 
и зарубежных предшественников и предлагает трехзвенную классификацию основных 
модальных систем – алетических, деонтических, аксиологических, эпистемических, 
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временных и пространственных модальностей. Притом, все они (особенно нас интере-
суют последние три) по его мнению, устроены одинаковым образом – каждая из них 
состоит из трех членов – позитивного, негативного и нейтрального. (См. [3:176)])

Среди многочисленных возможностей для анализа модальных слоев текста мы хоте-
ли бы остановиться на нетрадиционном, во многом новаторском и перспективном подхо-
де к художественному тексту, на эпистемическом анализе, поскольку считаем этот метод 
наиболее эффективным для проникновения в сложные философские построения романа 
о Иосифе Томаса Манна. Художественно-философские размышления писателя развора-
чиваются на основе сюжета, позаимствованного из Ветхого завета, и применительно к 
ним избранный нами метод представляется наиболее всеобъемлющим, особенно для 
такого сложного жанрового феномена как «роман-миф». Кроме того, анализируя эписте-
мическую модальность, мы предполагаем возможность соподчинения этому слою еще 
как минимум нескольких модальных слоев, как например темпорального и пространс-
твенного модальных пластов произведения. Сразу же следует заметить, что, как и сле-
дует ожидать от художественного текста, неизменно разнообразящего и обогащающего 
отвлеченно стройную теоретическую структуру, в данном случае схема, предложенная 
В. П. Рудневым, не «работает» как единое целое, поскольку в сложном мифопоэтическом 
конструкте Томаса Манна прошлое отнюдь не всегда соответствует позитивному зна-
нию. Писатель наделяет своего протагониста эпистемологической неуверенностью, и не 
только по отношению к истинности знания, полученного из прошлых времен. Иосиф не 
всегда вполне уверено различает временные категории прошлого, настоящего и будуще-
го, так как в произведении важную роль играет первоначальная цикличная темпоральная 
структура мифа. Причем эти темпоральные элементы тут же переплетаются с пространс-
твенными, что является элементом стилизации «диффузности первобытного мышления» 
(См. [4:165)]) и свидетельствует о значительном усложнении определенного круга идей в 
системе художественной поэтики.

Поэтому синкретические пространственно-временные конструкты романа целесооб-
разнее, на наш взгляд, подвергнуть именно эпистемическому анализу, хотя соответствие 
ячеек модели, предложенной В. П. Рудневым, по вертикали (знание – прошлое – здесь, 
полагание – настоящее – там, незнание – будущее – нигде) безусловно нарушается, что в 
сложном переплетении внутритекстовых связей объясняется жанровыми, сюжетными и 
стилевыми особенностями данного художественного текста. 

В качестве примера подобного анализа, сжатые рамками статьи, мы проиллюстриру-
ем текстовым материалом, осмысленный как типологический, пути или источники поз-
нания и их оценку протагонистом романа. 

Данное знание: предание, наследие, миф воплощается в повествовательных структу-
рах: «… Иосиф привык называть …» [5:6]; «Предания, дошедшие до Иосифа, не вполне 
сходились в вопросе о том…» [5:7]; «…огромный Мардуков храм в Вавилоне … хорошо 
известный Иосифу по устным описаниям» [5:7] и других. Путь чувственного познания 
выражается, например, следующим образом: «…поскольку такое решение казалось ему 
самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, 
даже мучительным положением» [5:7]. А путь спекулятивного познания: «…и кончая 
отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а 
его душу все больше и больше наполняли сомнением» [5:7]; «… бог, над чьим образом 
трудился его дух, … которому он никак не находил достойного имени» [5:8].

За основу мы взяли традиционную трехчленную структуру модального поля, услов-
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но выделив три характерных для теории познания и отчетливо эксплицированных, но не 
разъятых в тексте метода познания. Представленные здесь в цитатном варианте «типы» 
познания мира можно условно интерпретировать как задающие разновидности эпис-
темологического поля, каждое из которых находит пространную и многослойную реа-
лизацию в романе и может быть богато проиллюстрировано дальнейшими текстовыми 
фрагментами. В результате предпринятого анализа можно сделать следующие выводы: 
в качестве позитивного члена в романе фигурирует «данное знание: предание, наследие, 
миф», роль нейтрального члена исполняет «путь чувственного познания» и, как это ни 
парадоксально, негативным членом оказывается «путь спекулятивного познания». Тем 
самым, конкретика текста дополняет, модифицирует и даже по видимости опровергает 
умозрительные культурологические схемы, но данное обогащение означает в большей 
мере снятие, чем отмену экспериментально-теоретических предположений ученых, ибо, 
цитируя У. Эко, «любую художественную форму вполне можно рассматривать если не 
как замену научного познания, то как эпистемологическую метафору» [6:89]. 
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

У статті розкривається взаємозв’язок понять: «етнічна свідомість», «менталі-
тет», «культура», «мова», «мовна свідомість». Висвітлено основні ідеї етнічної свідо-
мості українців, які сконцентровано представлені в національних концепціях видатних 
діячів філософії та культури України. Описано засади формування мовної свідомості 
українців.
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The article is devoted to concepts «ethnic consciousness», «mentality», «culture», «lan-

guage», «language mentality». The main ideas of ethnic consciousness of the Ukrainians, 
 represented in national conceptions of prominent Ukrainians described in it. I also described 
fundamentals of forming of the language mentality of the Ukrainians. 
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Постановка загальної проблеми та її зв’язок з науковими завданнями. Психо-
лінгвістичні дослідження останніх двадцяти п’яти років виконано здебільшого в межах 
вивчення проблематики мовної свідомості представників різних народів. Саме такого 
змісту роботи якнайближче підходять до розуміння важливої для мовознавства проблеми 
– взаємозв’язку мови, мислення та свідомості.

Постановка завдання. У цілому метою дослідження є комплексний зіставний аналіз 
асоціативних полів слів-стимулів, пов’язаних із внутрішнім світом людини, задля вия-
влення загальних та етноспецифічних рис в образах мовної свідомості представників 
східнослов’янських народів. 

Актуальність роботи зумовлюється активним вивченням проблем мовної свідомо-
сті носіїв різних мов з метою виявлення національно-культурних образів світу, які ґрун-
туються на світоглядних позиціях певного народу і сконцентровано виражені у поглядах 
і теоріях його найкращих представників сьогодення і минувшини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує ретельне вивчення науковцями 
здебільшого спадщини окремих діячів української історії, культури, політики тощо, на-
приклад: дослідники Мудрик А. М. [2001] та Шикула О. П. [2005] опрацьовували філосо-
фську спадщину Г. Сковороди, вчені Воропаєва Т. [2002], Масненко В. [2002], Мацько Л. 
[2002], Онкович А. [2002] різнобічно досліджували творчість М. Грушевського, провідні 
ідеї М. Драгоманова були об’єктом уваги Заверющенко Н.С. [2005] та Круглашова А. М. 
[2001] тощо. Нас цікавили теорії та принципи національного, сформульовані видатними 
діячами України, саме тому завданням цієї статті є аналіз концепцій з цього питання про-
відних українських філософів, політичних діячів, поетів і письменників.

Наукові результати. Проаналізовані теоретичні положення видатних представників 
українського народу надають можливість висвітлити основні принципи в національному 
питанні, що певною мірою є підґрунтям для формування самосвідомості та мовної сві-
домості українців. 

Проблема взаємозв’язку мови і мислення є найскладнішою й актуальною як для су-
часного загального мовознавства, так і для суміжних дисциплін: логіки, психології та 
філософії. Задля вирішення завдань дослідження вважаємо за необхідне розмежувати 
поняття «свідомість», «самосвідомість», «національна самосвідомість», «менталітет».

Свідомість традиційно у філософії визначається як процес відображення дійсності 
нервово-мозковою системою людини, усвідомлення буття, суб’єктивний образ світу. 
Існує кілька підходів до її вивчення: історико-генетичний, системно-структурний та 
інші.

З позицій системно-структурного підходу свідомість є внутрішнім світом, світом су-
б’єктивної реальності, суб’єктивної рефлексії, який у гносеологічному плані протистоїть 
світові об’єктивної реальності. Саме цей «сталий» внутрішній світ став об’єктом уваги 
сучасної світової філософії, яка прагнула оволодіти структурою суб’єктивності [1: 216].

Свідомість тісно пов’язана з духовністю. На думку Н. Г. Немировської, змістом ду-
ховності є моральність і любов, а соціальним її ядром є вихід окремої людини за межі 
індивідуального життя, орієнтація на загальне благо. Принцип служіння пронизує й 
тримає на собі змістовний сенс духовності: любов, дружбу, патріотизм тощо. Основним 
елементом духовності є жива активна свідомість людини, що містить такі поняття, як 
сором, совість, обов’язок, відповідальність, прагнення до добра [2: 125-126].
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Проблема духовності гостро стоїть у суспільствах пострадянських держав. На думку 
сучасних учених, нова «економічна людина стає безособовою – це новий тип людини: 
споживач, інтелектуал, технократ, ефективний і «самодостатній» ділок, органічний для 
товарно-грошового виробництва. Проблема полягає в тому, щоб у решті сфер людського 
існування така людина могла проявити себе як цілісна духовна істота» [2: 123]. «Рецепт 
спасіння» знали ще в античному світі: мистецтво, наука, культура, література «лікують» 
бездуховність.

Оскільки кожна людина є представником певної національної спільноти, важливо 
з’ясувати поняття «нація» – (від лат. natio – плем’я, народ) – найвищий ступінь само-
організації етносу, закономірний підсумок розвитку консолідаційних процесів, який 
виявляється в кодифікації мови, професійної, художньої культури, засобах масової ін-
формації, поширенні писемності на масовому рівні, випрацюванні національної само-
свідомості, її розповсюдження й засвоєння [3: 25]. Невід’ємною частиною нації є са-
мосвідомість та менталітет.

Етнічну самосвідомість визначають як систему поглядів та ідей, на основі яких від-
бувається виокремлення етносом себе з етнічного світу, усвідомлення головних рис і 
особливостей свого та інших народів. Етнічну самосвідомість представників певної 
нації прийнято називати національною самосвідомістю. Вона формується під впливом 
ряду факторів (етнічне середовище, етнокультурні традиції, етносоціальна ситуація, мі-
грація населення, активні міжетнічні контакти, держава та її інститути, релігія, система 
освіти, ЗМІ, установи культури, родина тощо) та особливих колективних уявлень етносу. 
Найбільш суттєво на рівень усвідомлення ідеалів та інтересів нації впливають етнічні 
пріоритети [3: 26].

З поняттям «етнічна самосвідомість» тісно пов’язане поняття «менталітет» – специ-
фіка психологічного життя людей, яка розкривається через систему поглядів, оцінок, норм, 
та ґрунтується на знаннях і віруваннях, що є в певному суспільстві, задає характерні для 
представників тієї чи іншої спільноти переконання, ідеали, прихильності, зацікавлення 
та інші соціальні установки, що відрізняють указану спільноту від інших [4: 22].

Вербальним еквівалентом національної свідомості є мовна свідомість, яка вважає-
ться однією із форм образу світу. Перед тим, як вивчати мовну свідомість певного на-
роду, важливо з’ясувати на яких ідеях та підґрунті вона формувалася. Вважаємо це за 
доцільне саме в наш час, оскільки будь-який перехідний період в історії суспільства 
передбачає переоцінку цінностей, зміну соціальних стереотипів, орієнтацій та ідеалів і 
в той же час має багато подібного до попередніх перехідних історико-культурних епох. 
Порівняльний характер цих епох може інколи служити ключем до розуміння сучасних 
суспільних процесів. Саме тому для з’ясування національних ідей східнослов’янських 
народів, й українців зокрема, ми спираємося на думки з цього приводу видатних 
представників філософії, культури та літератури минувшини, здебільшого ХІХ – ХХ 
століть, які відстоювали свої погляди відносно національної самобутності своїх народів. 
Наша позиція пояснюється двома аргументами. По-перше, головні національні ідеї було 
сформульовано цими людьми у свій час і дотепер залишаються актуальними. По-друге, 
правильність такого вибору певною мірою засвідчило дослідження А. Онкович стосовно 
найяскравіших особистостей-репрезентантів України [5, 2002]. Наслідки цієї роботи по-тантів України [5, 2002]. Наслідки цієї роботи по-
казали, що до десятки визначних постатей майже не потрапляють сучасники, список очо-
люють Т. Шевченко, І. Франко, Л. Українка, М. Драгоманов та інші. Можливо, для оцінки 
постатей сучасників потрібен час для усвідомлення ролі особистості в житті країни.
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Отже, філософія віри, надії, любові і свободи, яку плекав український народ зі старо-
давніх часів, є породженням його неповторного й нескореного духу. Найбільш яскравими 
виразниками національних ідей українського народу в різні часи були Г. С. Сковорода, 
Т. Г. Шевченко, М. П. Драгоманов, М. Грушевський, І. Я. Франко, Леся Українка. Покаже-
мо їх бачення способу життя, історичних шляхів, поглядів українського народу. 

У творчості видатного українського філософа Г.С. Сковороди (1722–1794) відобра-
зилася ментальність українського народу, його висока духовність. За словами дослідни-
ка його діяльності О. П. Шикули, однією з характерних рис української філософії, що 
проявилася у творчій спадщині мислителя, є екзистенційна спрямованість мислення, 
філософська зосередженість на ролі й призначенні людини у світі. Г. С. Сковорода нама-
гався показати людське існування як індивідуально-неповторну сутність реальності, які 
впливають на шляхи удосконалення духовності людини на національному та загально-
людському рівні [6: 1].

Мислитель ставив у центр філософських роздумів людину і вважав, що людина може 
дійти до Бога, пізнавши, передусім, себе саму. Богопізнання є невід’ємним від само-
пізнанням, бо тільки пізнавши в собі людину, індивід готовий до пізнання Бога. Цей 
шлях є складним, оскільки вимагає постійного вдосконалення духовності людини. 

Життєствердними екзистенціалами у Г. Сковороди, за визначенням О. П. Шикули [6: 
12-13], є любов і свобода, які допомагають долати відчай, страх, самотність. Мислитель 
вважав любов майже панацеєю від усіх бід, а її вершиною – християнську любов до 
ближнього. Любов співвідноситься з дружбою між людьми, бо переживання їх прино-
сить моральне задоволення, вдосконалює духовність. У такому ж ракурсі подається ро-
зуміння свободи: він не розрізняв свободи для чогось і свободи від чогось, оскільки вона 
одна й самодостатня. Людина має бути вільною від світу зла, вільною для себе самої 
заради людського щастя. Увага філософа акцентується саме на внутрішньому світі лю-
дини, на внутрішній свободі, оскільки, на його переконання, для того, щоб зробити світ 
щасливим, людина має бути щасливою сама, будучи люблячою та вільною. Вихід з усіх 
непорозумінь, які трапляються між окремими людьми й цілими народами, він бачить у 
діалозі, котрий допоможе порозумітися й досягти миру.

Г. С. Сковорода вважав науку про людину та її щастя найважливішою з усіх наук, 
ґрунтуючи свої ідеї на головних християнсько-світоглядних категоріях, насамперед лю-
бові, віри, щастя тощо. Щастя в чистоті серця, у духовній рівновазі, у радості, а не в 
насолоді, багатстві та досягненні влади. «Щастя наше є мир душевний, але мир цей до 
жодної речовини не стосується; він не золото, не срібло, не дерево, не вогонь, не вода, не 
зірки, не планети», – стверджував Г. С. Сковорода у творі «Дружня розмова про мир ду-
шевний» [7: 256]. Шлях пізнання – це не тільки раціональне осягнення людського життя, 
а насамперед переживання його. 

Поставивши в центрі своєї філософської системи людину, він виходив із необхіднос-
ті озброїти її засобами досягнення щасливого життя, яке має за основу Епікурову вимогу 
«живи за природою». Цю тезу мислитель вперше в історії української філософії перетво-
рив на вимогу працювати за «сродністю», яка взаємопов’язана з теорією самопізнання і 
вченням про загальне щастя. Сковорода підходив до ідеї перетворення праці зі способу 
існування в найпершу природну потребу й найвищу насолоду особистості. «Сродна» 
праця, тобто праця за природними нахилами і здібностями, визначає життя людини й 
становить його смисл, духовно збагачує особу і дає можливість їй віднайти свій справж-
ній шлях і своє місце в житті, зорієнтуватися в ціннісно-смисловому універсумі культури 
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[8: 1]. «Ніхто не пожне стійкої слави від будь-якого мистецтва, якщо труд біля нього не 
вважатиме за найсолодшу, що перевершує саму славу, насолоду. …Без природи труд ніяк 
не може бути солодким » – проголошував Г. Сковорода в «Байці про котів» [7: 319]. 

Цінність людини філософ визначав за її якостями: розумом, знаннями, працьовитіс-
тю, вірою, милосердям тощо. Метою людини має бути її саморозвиток, досягнення гар-
монії згідно зі «сродністю». Концепція «сродної» праці, на думку сучасних філософів, 
може стати основою національної системи освіти й виховання, бути фундаментальними 
засадами процесу становлення й самореалізації творчої особистості в суспільстві. 

Г. С. Сковорода уявляв людину як мікрокосм з певним устроєм та законами існуван-
ня, але відображається в ній увесь Всесвіт і Бог. Філософ бачив прекрасне у світі реаль-
ного буття. Живу природу він вважав основою прекрасного, а ідеалом краси – просту 
людину праці, чия «совість, як чистий кришталь». 

Ідейним спадкоємцем Г.С. Сковороди в розробці теми «серця» став П. Д. Юркевич, 
у вченні якого ця тема отримала обґрунтування та оформилася в розгорнуту концепцію. 
На думку П. Юркевича, серце є центром людини й усього людського буття – тілесних 
сил і душевного життя. У «філософії серця» Юркевич спробував осмислити буття лю-
дини через співвіднесення з головними проблемами вселюдського буття та світу, зв’язок 
людини з Богом.

Ідеї «філософії серця» знайшли продовження й розвиток у філософії В. С. Соловйо-
ва, В. В. Зеньковського, Б. П. Вишеславцева, С. Л. Франка, І.О. Ільїна та інших. 

Отже, філософія Г. С. Сковороди є прикладом існування філософії українського духу 
як динамічної, здатної до розвитку й постійного вдосконалення оригінальної системи 
поглядів, ідеалів, вірувань, надій, любові, честі, совісті, гідності та порядності. Вона є 
своєрідним пошуком і визначенням українським народом свого місця в суспільно-істо-
ричному процесі. 

У другій половині ХІХ століття відбулося своєрідне культурно-історичне відкриття 
України, яке виражалося у посиленні інтересу до її минулого, фольклору, мови та утвер-
дженні концепції національної культури. У цей час після Г. Сковороди вперше з новою 
силою зазвучала філософія українського духу у творчості Т. Г. Шевченка (1814-1861). 
Філософія Т. Шевченка сформувалася на основі конкретно-узагальненого ставлення до 
любові, надії та віри. З них випливає шевченківська філософія пробудження людської 
гідності та протесту проти гноблення прийшлими та своїми утискувачами. Герої його 
творів, носії народної правди й честі, виступають оборонцями батьківщини. 

Громадянський і філософський подвиг Т. Шевченка полягає в тому, що він зумів се-
ред пануючої того часу мертвої тиші і покори посіяти надію. У своїй творчості поет ос-
півував ідеї свободи. Його поезія сповіщувала ідеї свободи, віри в могутні сили людини 
та її волелюбство. 

За твердженням сучасних науковців [1: 180], філософський характер творчості Т. Г. Ше-
вченка відображає її народність. Кожне явище життя поет розглядав начебто очима народу, 
з його позицій, кожна подія минувшини чи сьогодення вимірювалася мірою народної мо-
ралі. Поезія Шевченка багато в чому зобов’язана фольклорній стихії, в якій синтезувалися 
в єдине ціле безпосередні враження життя й символіка народної пісні, буйна уява народ-
ної міфології та надбання світової культури, скарби знань, що відкрились художникові-
професіоналові. Шевченкова філософія багата емоційною наснагою образів, широтою й 
діяльністю асоціативного мислення. У ній крізь людське, крізь індивідуальне раз у раз про-
ступає вселюдське: біблійна далеч історії тут мудро перегукується із сьогоденням, досвід 
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минувшини – із сучасним життям і прагненням народів світу. У цьому розумінні філософія 
Т. Шевченка невичерпна.

Д. Чижевський характеризував світогляд поета як «антропоцентризм», тобто поста-
новка людини в центр буття, природи, історії та культури. На його переконання, природа 
є чутливою до людського серця, відображає внутрішнє життя людини в образах і симво-
лах. Природа відгукується на кожен поштовх серця, залежно від того, що переживає лю-
дина, яка завжди знаходиться в центрі історії. Його величність визначається тим, що «ду-
ховні колізії свого часу він зробив драмою свого життя, а патріотизм – мірою справжньої 
любові людини до людини» [9: 303]. Бачення світу в нього при всій загальнолюдській 
спрямованості є глибоко національним, хоча він культивував почуття єдності й дружби 
народів, визнавав за ними права вільно розпоряджатися своєю долею.

На думку дослідника А. М. Круглашова, Шевченко вважав кріпацтво й самодер-
жавство основою не тільки небаченого гноблення народів, а й причиною відсталості 
самої Росії. Усе життя прагнув він до свободи, боровся за знищення кріпацтва, націо-
нального гноблення, ліквідацію самодержавства, вірив, що настане такий суспільний 
і політичний лад, який забезпечить свободу народові, всебічний розвиток особи. При 
цьому боротьбу за справедливість, щастя й добро проти зла та насильства Шевченко 
тісно пов’язував з ідеєю милосердя, яке розумів як істинно людське почуття, прагнення 
робити добро [10: 304]. 

Таким чином, діяльність великого поета має загальнолюдське значення: у його тво-
рах оспівано минуле батьківщини, втілено потаємні мрії народу про соціальне та націо-
нальне визволення. Шевченківська поезія характеризується глибокою народністю, гума-
нізмом, любов, ідеями людського братолюбства. Отже, саме його творчість піднесла 
українську літературу на висоту загальноєвропейських культур.

Величезної цінності вклад у розвиток української філософії другої половини XIXXIX 
– початку XX ст. зробили М. П. Драгоманов (1841-1895), М. Грушевський (1866-1934), 
І. Я. Франко (1856-1916) та Леся Українка (1871-1913). 

М. П. Драгоманов першим в історії російського соціалістичного руху порушив 
питання про необхідність урахування національної проблеми в діяльності російських ре-
волюціонерів-марксистів. Поряд із розв’язанням політичних, економічних та культурних 
проблеми, він вважав за необхідне вирішення й українського питання.

Найсуттєвіша риса його філософії – розгляд історичного процесу як результату 
дії багатьох факторів і різних комбінацій суспільних сил. М. Драгоманов при розгляді 
соціальних питань використовував порівняльно-історичний метод, який передбачав 
конкретно-історичний розгляд суспільних явищ у взаємозв’язку з іншими явищами, су-
спільними умовами та в історичному розвитку.

Суспільно-політичний ідеал М. Драгоманова ґрунтувався на філософському плю-
ралізмі, на суперечності між ідеєю самоуправління, автономії, федерації та ідеєю анти-
державності, антицентризму.

Поняття політичної свободи було центральним у світогляді М. Драгоманова. За свід-
ченням Н. С. Завірющенко, публіцист наполягав на першочерговості політичних реформ, 
унаслідок яких можуть бути здійснені як соціально-економічні зміни, так і національне 
визволення. Він розумів свободу як недоторканість особистих і національних прав, 
самоврядування, дав багатоаспектне визначення поняття «політична свобода» як запо-
руки національного й соціального українства. Політична свобода включає в себе дві 
головні складові: особисті права людини й громадянина та самоврядування. Реалізація 
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цього ідеалу мусила гарантувати українцям національну незалежність і соціальне звіль-
нення [11: 5].

Інша плідна теза його філософії – концепція національної інтелігенції. Він обґрунтував 
генезу інтелігенції України від часів Відродження. Українська інтелігенція стояла біля 
витоків російської, але в ХІХ ст. була денаціоналізована, тому повинна «воскреснути» і 
сприяти відродженню нації. 

Історичну місію свого народу він вбачав у геополітичному положенні українців, яке 
змушує їх бути єднальною ланкою між вільними народами Слов’янщини. Українська 
ідея для нього полягає в забезпеченні процвітання рідної нації в колі рівноправних націй, 
повернення рідному народові законного місця в індоєвропейському культурному процесі 
[12: 102-103]. Ідея позбавлена як будь-якої винятковості, так і великодержавницького ек-ея позбавлена як будь-якої винятковості, так і великодержавницького ек-
спансіонизму. Ця її найхарактерніша особливість гармонійно випливає з ментальності 
нашого народу, якому споконвіку чужі завойовницькі інстинкти, наміри поневолення 
сусідніх народів [12: 142].

За спостереженнями В. А. Довгич [12: 143], філософсько-політологічну концепцію 
демократичного розвитку української нації вчений розробив як ієрархію суверенітетів: 
особи – народу – держави. Пріоритет належить правам людини, її «автономії» як у гро-
мадському, так і приватному житті. Він витлумачив категорію нації в західноєвропейсь-
кому дусі. Державність для української нації не самомета, а засіб виживання, самоутвер-
дження й духовного відродження як органічної, давньої демократії в центрі Європи. Для 
Драгоманова українська ідея є космополітичною за змістом і національною за формою. 
Шанобливе ставлення в нього викликали такі складові національної свідомості, як істо-
рична пам’ять, культурні та соціальні традиції предків.

Таким чином, М. Драгоманов був основоположником української політичної науки 
й публіцистики. Він підтримував ідеали свободи, соціальної рівності та справедливості. 
Зміст цих понять у різні періоди свого життя він переглядав і формулював із деякими від-
мінностями, але сам пошук соціальної справедливості, гуманізації суспільних стосунків 
залишалися постійною ознакою його світобачення.

Суголосні ідеї знаходимо і в творчій спадщині М. Грушевського, який чітко визначав 
своє бачення націєтворчої функції історичної науки. На його переконання: «Історіогра-
фія взагалі відіграє велику ролю в культурнім, і спеціально – в національнім життю. 
Недурно її називали «самосвідомістю народу»» [13: 21]. Його дослідницьке кредо є про-
відною думкою всієї української історіографії доби національного становлення. 

У розумінні свободи він відштовхувався від тези, що вона виступає основою солі-
дарності нації перед випробуванням історією. Найповніше прагнення свободи та ідеали 
народу можуть бути реалізовані в національній державі. У той же час прогресивний роз-
виток народу для М. Грушевського був можливим лише за умови, коли нація, усвідом-
люючи власну самобутність, у всіх сферах свого розвитку контактує з іншими народами, 
збагачуючи себе та доповнюючи своїми здобутками поступовий рух людства, зорієнто-
вана на загальнолюдські культурні цінності.

Важливою складовою історичного розвитку держави М. Грушевський вважав єд-
ність народу, наполягав на необхідності об’єднання всіх частин України. Він закликав 
виховувати в українців почуття солідарності, спільності історичної долі, єдності, не 
 роздмухувати різниць, які їх розділяють, оскільки це створює загрозу національній і те-
риторіальній соборності. 

Надзвичайно важливою ідеєю М. Грушевського можна вважати націєтворчу роль 
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 літературної мови: нації розвиваються з розвитком національних культур і національних 
мов. М. Грушевський намагався максимально розширити функціональне поле українсь-
кої мови, в тому числі й власним прикладом: писав українською мовою художні твори, 
наукові праці, публіцистичні статті, законодавчі документи, організував україномовні 
видання, користувався живою українською мовою [14: 240].

Окрім мови, консолідуючу роль він відводив релігії, сутність якої вбачав у її здат-
ності бути чинником самовизначення соціального суб’єкта на принципах любові, гума-
нізму, милосердя та відповідальності за своє життя. Релігія є одночасно і продуктом мен-
тальності, культури окремого етносу, і їх носієм. Як елемент культури, релігія завжди 
постає формою її втілення.

Основними принципами філософії М. Грушевського є погляд на культуру як на «ви-
раз душі народу», принцип єдності всесвітньої культури, толерантності, демократизму. 
Через усі культурологічні розробки Грушевського проходить думка про духовність украї-
нського народу як його визначальну рису. Дослідник наголошував на своєрідності етно-
антропологічних рис українського народу, які складалися протягом історії як результат 
взаємодії різних етносів. М. Грушевський як історик, політик, культуролог звертав особ-
ливу увагу на необхідність формування національної свідомості. 

Головними етнопсихологічними характеристиками українців М. Грушевський вва-
жав волелюбність, толерантність, громадську рівноправність, миролюбність, релігій-
ність [15: 29]; основними цінностями – народоправство, демократизм, безкласовість [13: 
17]. Він одним із перших окреслив етапи генези української національної свідомості та 
української національної ідеї.

Отже, творча спадщина М. Грушевського може бути підґрунтям для розвитку багать-
ох напрямів гуманітарної науки сьогодення. Наукові розвідки вченого з етнопсихогенези 
надали можливість сучасним етнопсихологам обґрунтувати специфічність української 
ментальності як результат спільної дії географічних, природних, кліматичних, історич-
них, соціально-економічних, політичних та культурних факторів, як результат відобра-
ження специфіки взаємодії українців з іншими народами.

Ідея антропоцентризму властива також філософії І. Я. Франка – поета, вченого, гро-
мадського діяча, який першим в українській і одним із перших у європейській літературі 
всебічно розробив тему праці, трудової моралі, яка сформувалася пізніше в одну з про-
відних філософських тем. І. Франко сформулював головний закон людяності, суть якого 
в тому, що неробство – зло, а праця – добро. Тільки праця здатна творити та вдосконалю-
вати душу, вселяти в неї почуття гідності. На таку духовну силу може перетворюватися 
виключно така праця, у якій живе громадянська свідомість, яка визначає мету й сенс 
покликання людини на землі. 

Окрім праці, існує внутрішнє благо людини, її творча діяльність. У творчості поета 
постійно присутні дві взаємозалежні сили, які володіють істотою людини і природою 
суспільства: пісня і праця, дух і матерія, книжка і хліб.

Однією з головних філософських ідей І.Франка є думка про те, що найбільшою цінніс-
тю на землі є не просто людина, а «правдивим живий чоловік, бо така людина – носій духу, 
а той дух є «вічний революціонер». Отже, духовний світ людини – її найдорожче надбання. 
Філософія І. Франка замішана на почуттях і розумінні благородності матерії людського 
духу. Дух любові та справедливості, знання й громадянської самопожертви, віри в щасливу 
майбутність – це дух істинно франківський, каменярський, молодий і переможний [1: 183].

Ідею незалежності І. Франко пов’язує насамперед з економічною самостійністю: 
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«…національно-економічні питання самі собою, з залізною консеквенцією пруть усяку 
націю до виборювання для себе політичної самостійності, а в противнім разі розкрива-
ють перед нею неминучу перспективу економічного невільництва, …культурного застою 
й упадку» [16: 73-74].

Вищим ідеалом І. Франко вважав боротьбу за щастя та свободу людини, а його до-
сягнення – у справедливому суспільному ладі зі свободною громадою і кожною люди-
ною. Особливе місце в його поглядах займало національне питання, яке він пов’язував 
з утвердженням національної ідеї. Велику увагу приділяв єдиній літературній мові для 
всіх українців. 

Таким чином, філософія Франка – це заповідь любові до батьківщини й до людс-
тва, яскраве втілення філософії українського духу початку XX ст., витоки якої йдуть відXX ст., витоки якої йдуть від 
Г. Сковороди і Т. Шевченка. 

На філософії останніх ґрунтується оригінальність ідей Лесі Українки, які полягали в 
оспівуванні ліризму української душі й драми її реалізації. Поетеса побудувала філософію 
пошуку синтезу вічних проблем і сучасних запитів; закликала українську громадськість 
збудитись від інертності та байдужості до голосу правди. 

Л. Українка вважала українську філософію оригінальним явищем, яка визначалася 
етико-моральним спрямуванням. На її думку, у центрі української філософії постає людина 
з її внутрішнім світом, який перебуває в органічній єдності з умовами її самореалізації. 
Ця людина критерієм істини мала свою власну діяльність, розглядала своє буття крізь 
єдність чуттєвого й раціонального. Українська філософія – це оригінальна система, в 
основі якої постає філософський дух українського народу як органічна єдність віри, надії 
та любові у вічному прагненні до втілення їх у свободі [1: 184].

У сфері національних відносин письменниця проголошувала національну рівність, 
взаємоповагу, контакти між народами, єднання на цих принципах при обов’язковому збе-
реженні національно-культурної специфіки. У «Листі до товаришів» (1895 р.) Л. Україн-
ка відзначила найважливіші ідеї: «політична воля, і освіта народу (рідною мовою), і по-
треби нашого краю, і оборона прав народності, і конечність здобування волі слова, хоч за 
кордоном, поки що (ми віримо, що наше вернеться нам)…». Вона розуміла необхідність 
поглиблення національного самопізнання.

Велику роль у розвитку української літературної мови відіграла перекладацька 
діяльність письменниці. Українські діячі вбачали в перекладах світової класики один 
із кардинальних шляхів збагачення української літературної мови. Оскільки основою 
перекладацького кредо Л. Українки було усвідомлення, що поезію треба перекладати 
тільки з мови оригіналу, а також прагнення врятуватися від «українсько-російського не-
вежества», то це спонукало вивчати іноземні мови і саму її, і її друзів.

Українські письменники того часу відстоювали національно-мовну рівність як украї-
нського, так і інших народів. Л. Українка, М. Коцюбинський, Б. Грінченко сприяли ви-
робленню теоретичних засад розвитку української літературної мови, необхідності 
єдиної української мови, діалектних засобів та джерел збагачення мови, критеріїв мовної 
норми тощо. 

Отже, філософська думка України ХІХ – ХХ століть – це невід’ємна частина 
вітчизняної суспільної думки. Вона зробила великий внесок у вирішення філософсько-
світоглядних, суспільно-політичних проблем, які допомагають знайти відповіді на пи-
тання, які поставила перед нами сучасність. У подальшому буде проаналізовано основні 
ідеї й концепції видатних діячів російського та білоруського народів.
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КОНЦЕПТ «СВОБОДА/FREEDOM» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ 
МОВНІЙ СВІДОМОСТІ 

(на матеріалі політичних промов Джорджа Буша та Віктора Ющенка)

Стаття присвячена семантичному аналізу концепту «свобода/freedom» в українсь-
кій та американській лінгвокультурах. В процесі дослідження виділено домінуючі зна-
чення цього концепту в політичних дискурсах Віктора Ющенка та Джорджа Буша. У 
висновках відбито результати дослідження, що дозволяють проінтерпретувати вжи-
вання обраного концепту представниками різних націй. 

Ключові слова: концепт, дискурс, картина світу, семантика.
The article deals with semantic analysis of the concept «свобода/freedom» in the Ukrainian 

and English language consciousness. In the process of investigation the most widespread 
meanings of the concept in the political discourses of George Bush and Victor Yushchenko 
were determined. Conclusions contain the results of the investigation that allow us to interpret 
the usage of the concept by the representatives of different nations.

Key words: concept, discourse, picture of the world, semantics.

У статті описується реалізація концепту «свобода/freedom» в українській та амери-
канській картинах світу.

У процесі політичного мовлення створюється велика кількість значень та розумінь 
концептів. Ці концепти взаємодіють між собою та потрапляють в центр особливої уваги 
громадськості, вони стають темою для широких дискусій у суспільстві та інтерпрету-
ються представниками різних лінгвокультур по-різному.

Поняття «концепт» у нашій статті розглядається як одиниця колективного знання/
свідомості, що має мовний вираз і відзначена етнокультурною специфікою [1: 83; 2: 70].

Актуальність дослідження зумовлена не лише його зверненням до надзвичайно 
популярних нині в лінгвістиці проблем концептуальних значень, але й інтересом у лінг-
вістиці до моделювання комунікативного процесу з урахуванням фактору адресата, куль-
турних, етнічних та соціальних особливостей аудиторії.

Дослідженням концептів в різних лінгвокультурах присвятили свої численні статті 
та монографії такі вчені, як Ю. М. Караулов, (1987) С. Г. Воркачов (2001), В. І. Карасік 
(2004), Д. Ю. Полініченко (2004).

Ю. М. Караулов вважає основними одиницями когнітивного рівня організації мов-
ної особистості концепти, які складаються у кожної мовної індивідуальності в більш чи 
менш впорядковану, більш чи менш систематизовану «картину світу», що відображує 
ієрархію цінностей [3: 5].

В. І. Карасік зазначає, що специфічна кваліфікація концептів пояснюється культур-
ними домінантами поведінки, історично закріпленими ціннісними орієнтаціями, що є 
прийнятими у відповідній культурі [4: 109].

Вважається, що в одиницях повсякденної мови відображається «наївна» картина сві-
ту його носіїв [5 (1: 56–60)], а лексична семантика являє собою «повсякденну свідомість» 
етносу, його досвід пізнавальної діяльності, світобачення та психологію [6: 6].
© Малов Д. В., 2008
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Розглядаючи мовні одиниці як органічну частину повсякденного буття людини в 
його соціальному і природному середовищі, лінгвісти виходять із тези про те, що лінг-
вокультурне висвітлення мови є зіставне вивчення цієї мови в порівнянні з іноземною чи 
рідною [4: 107].

Більш інформативним для моделювання лінгвокультурної специфіки тієї чи іншої 
спільноти є поняття картини світу, у тому числі мовної картини світу, mapping of the world 
(в англійській традиції – картування світу). Мається на увазі не своєрідне позначення 
того, що є виділено й класифіковано (таким чином ми стикаємось з мовною технікою, 
зі способами номінації, унікальна сукупність яких складає специфіку мовної форми), а 
власне виділення, фрагментація, освоєння дійсності [4: 109]. 

До онтологічних характеристик мовної картини світу В. І. Карасік пропонує віднести 
наступні ознаки: 1) наявність імен концептів; 2) нерівномірна концептуалізація різних 
фрагментів дійсності в залежності від важливості для життя відповідного етносу; 3) 
специфічна комбінаторика асоціативних ознак цих концептів; 4) специфічна кваліфіка-
ція певних предметних сфер; 5) специфічна орієнтація цих сфер на ту чи іншу сферу 
спілкування [4: 109].

С. Г. Воркачов говорить: «Основною ознакою, що відокремлює лінгвокультурологіч-
не розуміння концепту від логічного та загально семіотичного, є його закріпленість за 
певним способом мовної реалізації» [7: 268].

Наше дослідження виконано в руслі лінгвокультурології. Як стверджує В. І. Карасік: 
«Основною одиницею лінгвокультурології є концепт – багатомірне смислове утворення, 
в якому виділяються ціннісна, образна та понятійна сторони» [4: 109].

Мета статті – визначити значення, що надають люди різних національностей та 
культур концепту «свобода/freedom» та проаналізувати відмінності та спільні риси в їх 
світобаченні.

Мета дослідження конкретизується у наступних завданнях:
1) проаналізувати обраний концепт з погляду семантичного навантаження;
2) виділити основні значення концепту в політичних дискурсах Джорджа Буша та 

Віктора Ющенка;
3) проінтерпретувати результати дослідження.
Матеріалом дослідження слугували політичні промови Джорджа Буша та Віктора 

Ющенка за 2007 р., які розміщенні на офіційних сайтах згаданих політиків.
У процесі дослідження було використано такі методи: 1) описовий метод; 2) зістав-

ний метод. Для з’ясування лінгвокогнітивних відношень між концептами використо-
вується описовий метод. Зіставним методом ми послуговуємось для виявлення спіль-
них рис і розбіжностей в смисловому навантаженні концепту «свобода/freedom».

Проаналізуємо обраний концепт в політичних дискурсах Джорджа Буша та Віктора 
Ющенка.

Концепт «свобода/freedom» в політичному дискурсі Джорджа Буша вживається, коли 
він говорить про демократію і демократичні цінності:

We pray for the comfort of those who had a sorrowful holiday season because a seat 
at the table was empty. And we vow to those that we will complete our mission: We will 
lay that foundation of peace for generations to come; that we’ll do our duty to protect this 
country by not only bringing justice to an enemy that wants to do us harm, but by spreading 
freedom and democracy. 

Дж. Буш, 4 січня 2006
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When I think about the budget, I think about our troops that are doing everything they 
can to spread freedom and democracy so we’re safe at home. 

Дж. Буш, 13 січня 2006
When I think about the budget, I think about our troops that are doing everything they 

can to spread freedom and democracy so we’re safe at home. 
Дж. Буш, 8 лютого 2006

У цих висловленнях концепт « свобода/freedom» означає демократичний спосіб життя.
У політичному дискурсі Джорджа Буша концепт «свобода/freedom» пов’язаний та-

кож з процвітанням і кращим життям:
In our economy, the most precious resource is the talent and ingenuity of the American 

people. And there’s no limit to what the American people can achieve when they have the 
skill sets to compete and the freedom to make a better life for themselves and their family. 

Дж. Буш, 6 січня 2006
America is a great force for freedom and prosperity. Yet our greatness is not measured 

in power or luxuries, but by who we are and how we treat one another. So we strive to be a 
compassionate, decent, hopeful society.

Дж. Буш, 31 січня 2006
Ми можемо зробити висновок, що концепт «свобода/freedom» в політичному дис-

курсі Джорджа Буша має також деякі суміжні значення з концептами «prosperity» та 
«better life». Тому в даному випадку ми можемо віднести ці концепти до одного концеп-
туального поля, яке ми можемо умовно назвати «цінності».

Важливою умовою розвитку свободи в суспільстві Джордж Буш вважає боротьбу з 
тероризмом: 

A new generation of Americans is carrying on your legacy, defending our nation in 
another great struggle for freedom – the global war on terror.

Дж. Буш, 10 січня 2006
Like earlier struggles for freedom, the war on terror is being fought on many 

battlefronts. Yet the terrorists have made it clear that Iraq is the central front in their war 
against humanity. And so we must recognize Iraq as the central front in the war against 
the terrorists.

Дж. Буш, 10 січня 2006
У промовах Джорджа Буша концепт «свобода/freedom» часто пов’язаний з концеп-

том «peace»:
The United States appreciates all of Ireland’s efforts for peace and freedom. Americans 

are grateful to our Irish friends, and we are proud of our Irish heritage. 
Дж. Буш, 17 березня 2006

At Freedom House you understand that the only path to lasting peace is the expansion 
of freedom and liberty.

Дж. Буш, 29 березня 2006
Отже, на думку Джорджа Буша, основною передумовою становлення свободи та де-

мократії в сучасному суспільстві є поширення миру та боротьба із тероризмом.
У політичному дискурсі Віктора Ющенка концепт «свобода/freedom» зустрічається 

не так часто, однак можна також проілюструвати цей концепт та інтерпретувати його з 
погляду семантичного навантаження.

Найчастіше в промовах Віктора Ющенка концепт «свобода/freedom» пов’язаний з 
свободою слова, свободою позиції, свободою вибору, тобто наскрізною ідеєю свободи в 
його дискурсі є свобода вираження поглядів і переконань:
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Я вітаю вас в країні, де панує свобода. Свобода слова. Свобода позиції. Свобода 
вибору. Явище свободи, як правило, цінується лиш тоді, коли його бракує.

В. Ющенко, 15 листопада 2006
Незаперечною реальністю стала свобода вираження поглядів і переконань, що 

є основою формування загальних українських устремлінь. 
В. Ющенко, 25 травня 2006

Кожен із вас, або через одного ходить до церкви, ви є прихожани, ви є миряни, 
ви маєте право мати свою позицію на вирішення цієї проблеми. Ми розуміємо, що 
це занадто делікатна тема, щоб нікого не ранити, тому, що фундаментальне право 
– це свобода вибору, віри. 

В. Ющенко, 3 серпня 2006
Важливим досягненням нової команди є свобода слова. Слово «темник» назавж-

ди пішло в історію. 
В. Ющенко, 23 січня 2006

У наступних уривках концепт «свобода/freedom» вживається у значенні свободи під-
приємництва та конкуренції:

У країні реального змісту набула свобода підприємництва. Прикладів справж-
нього підприємницького успіху – чимало. Про можливості чесного ведення власної 
справи свідчать зарубіжні інвестиції.

В. Ющенко, 15 листопада 2006
Ми стаємо вільними. Ми повинні усвідомити цей факт. Воля як повітря – від-

чуваєш тоді, коли її немає. У країні утвердилися реальні свободи. Свобода слова, 
зібрань, вибору, конкуренції, підприємництва.

В. Ющенко, 22 листопада 2006
Зрідка зустрічається концепт «свобода/freedom» у поєднанні з поняттям нації:

Загальнонаціональне усвідомлення триєдності поняття «Свобода, нація, краї-
на», втілене в 4 універсалах УНР.

В. Ющенко, 28 червня 2006
Твоя істина, український народе, полягає в утвердженні ліберальних і національ-

них цінностей, і наша історія це підтверджує. Людська свобода є правдивою лише 
тоді, коли в ній зримо і питомо постає національний стрижень. 

В. Ющенко, 28 червня 2006
У політичному дискурсі Віктора Ющенка, як і в політичному дискурсі Джорджа 

Буша, концепт «свобода/freedom» є семантично близьким до концепту «демократія». В 
проаналізованому матеріалі нами було виявлено лише один уривок, де згадані концепти 
поєднуються в одному семантичному полі:

Особливі слова подяки і поваги скажу представникам громадськості, які в хвили-
ни потреби знайшли можливість прийти, приїхати, прилетіти. Я знаю, що багато 
з них було за межами Києва і Київської області. Я дуже вам вдячний за це. Ваша 
присутність, переконаний, вивищує приземленість будь-яких політичних дискусій, 
які можуть вестися в цьому залі, оскільки на вагу слів і вчинків поставлені такі виз-
начальні поняття як незалежність, соборність, українська демократія, свобода, 
справедливість.

В. Ющенко, 27 липня 2006
Проаналізувавши висловлення Джорджа Буша та Віктора Ющенка, що містять кон-

цепт «свобода/freedom», можна виділити основні суміжні значення цього концепту.
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В дискурсі Джорджа Буша домінують такі значення концепту «свобода/freedom»: 
демократія, демократичний спосіб життя, процвітання, краще життя, мир. Важливою 
умовою для поширення свободи Джордж Буш вважає боротьбу з тероризмом. Можна 
говорити про ідеологічне навантаження концепту «свобода/freedom. Цей концепт вжи-
вається з певною метою: проголошення цінностей демократії, процвітання та миру. Тіль-
ки за цих умов, як вважає Джордж Буш, суспільство може гарантувати розвиток свободи 
у світі, і саме за ці цінності він закликає боротися проти світового тероризму. 

Віктор Ющенку надає концепту «свобода/freedom» дещо інші значення. В основному 
він говорить про свободу вираження поглядів і переконань (свобода слова, свобода пози-
ції, свобода вибору), а також про свободу підприємництва та конкуренції. Таких значень 
концепту «свобода/freedom» ми практично не зустрічаємо в дискурсі Джорджа Буша.

У деяких висловленнях Віктор Ющенко пов’язує цей концепт з нацією і говорить, 
що «людська свобода є правдивою лише тоді, коли в ній зримо і питомо постає націо-
нальний стрижень». 

У політичному дискурсі Віктора Ющенко практично не зустрічається концепт «сво-
бода/freedom» у значенні демократичного способу життя, як в дискурсі Джорджа Буша, 
де це значення є домінуючим.

В таблиці, що наведена нижче, подано основні значення концепту «свобода/freedom», 
що зустрічаються в політичних дискурсах Джорджа Буша та Віктора Ющенка:

Значення концепту 
«свобода/freedom» Джордж Буш Віктор Ющенко

democracy (демократія) + +
prosperity (процвітання) +
better life (краще життя) +
peace (мир) +
свобода слова +
свобода позиції +
свобода вибору +
свобода віри +
свобода підприємництва +
свобода конкуренції +
національний стрижень +
справедливість +

Таблиця показує особливості світобачення представників різних націй та культур.
Джордж Буш вживає концепт «свобода/freedom» з метою проголошення миру, про-

цвітання, кращого життя та демократичних цінностей. Це доводить декларативність та 
маніпулятивну зорієнтованість цього концепту в політичному дискурсі Джорджа Буша.

У політичному дискурсі Віктора Ющенка концепт «свобода/freedom» вживається з 
метою проголошення конкретних свобод: свободи слова, вибору, віри, підприємництва 
і т. д. 
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Подібним у політичних дискурсах згаданих політиків є те, що вони пов’язують кон-
цепт «свобода/freedom» з демократією та демократичними цінностями.

Встановлено, що концепт «свобода/freedom» в політичних дискурсах представників 
різних лінгвокультур має різне смислове навантаження та інтерпретується по-різному. 
Це пов’язано з характером їх промов, інтенцією, бажанням здійснити певний вплив, а 
також із соціокультурними особливостями сприйняття світу.

Статтю можна вважати певним кроком в розвитку концептуального аналізу політич-
ного дискурсу, однак проблема значень потребує більш глибокого вивчення, оскільки 
вона відіграє важливу роль в міжкультурній комунікації. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Полиниченко Д. Ю. Концепт «язык» в английской паремиологии // Язык, сознание, 
коммуникация. Выпуск 26. – М.: МАКС Пресс, 2004. – С. 83–90.

2. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление ант-
ропоцентрической парадигмы в языкознании. // НДВШ, 2001. – № 1. – С. 64-72.

3. Караулов Ю. Н. Предисловие: Русская языковая личность и задачи ее изучения // Д. 
Шмелев ed. Язык и личность. – М.: Наука, 1989. – С. 3-8.

4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс – Москва: Гнозис, 2004. 
– 390 с.

5. Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2-х т. – М: Языки русской культуры, 1995. – Т. 1. 
– 767с.

6. Тарланов З. К. Язык. Этнос. Время: Очерки по русскому и общему языкознанию. 
– Петрозаводск, 1993. – 222c.

7. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного 
технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 17, вып. 2. – Красно-
дар, 2003 – С. 268-276.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

8. http://www.whitehouse.gov/media/index.html
9. http://www.president.gov.ua/content/400.html

УДК 811.161.2:81’363+81’37
 Подялюк Н. М.

 (Кам’янець-Подільський, Україна)

КОГНІТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ВІДНОШЕНЬ
ЗУМОВЛЕНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

У статті йдеться про категорію зумовленості, яка знаходить вияв у більшості па-
ремій української мови. Розглядаються компоненти реченнєвої структури (лімітативи), які 
обмежують «зону істинності» однієї з двох ситуацій, експліцитно чи імпліцитно представ-
лених у пареміях. Піддано аналізу лімітативи в усіх структурних різновидах речення. 
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Ключові слова: семантико-синтаксичні відношення, категорія зумовленості, па-
ремія.

The article deals with the category of determination that finds its display in most proverbs 
and proverbial phrases of Ukrainian language. The components of sentential structure, which 
limit «the zone of truth» one of two situations explicitically or implicitically represented in 
proverbs and proverbial phrases are examined. Limitatives in all structural kinds of sentence 
are analyzed.

Key words: semantically-syntactical relations, the category of determination, proverb and 
proverbial phrase. 

Утвердження поліпарадигмального аналізу як провідного принципу сучасних лін-
гвістичних досліджень дозволяє по-новому осмислити синтаксичні явища, які дотепер 
піддавались вивченню з позицій формально-граматичної, структурно-семантичної та 
власне семантичної теорії. Йдеться передусім про функціонально-комунікативну орієн-
тованість новітніх мовознавчих студій у їх тісному зв’язку з когнітивною парадигмою. Таке 
поєднання забезпечує достовірність виділення універсальних когнітивно орієнтованих 
категорій, а залучення до аналізу самостійних мікротекстів, якими є паремії, дозволяє 
об’єктивувати механізми мовної реалізації цих категорій у їх проекції на картину світу. 

Однією з таких універсальних когнітивно орієнтованих категорій постає категорія 
зумовленості, або каузації, пов’язана з загальним модальним планом висловлення, що 
потрактовується як «єдиний культурний мегаконцепт, котрий містить Причину, Мету і 
Наслідок і є найбільш повним утіленням ідеї цілісності світобудови» [1: 15]. Відношення 
зумовленості передбачають біситуативність структур, у яких одна ситуація реалізується 
через вплив на неї іншої. На матеріалі різних мов ці відношення аналізували, зокрема, 
Н. Д. Арутюнова, О. В. Супрун, М. В. Всеволодова та інші мовознавці [2; 3; 4]. Сучасні 
синтаксичні дослідження зосереджені переважно на окремих різновидах відношень 
зумовленості, і лише останнім часом почали з’являтись праці, в котрих представлено 
спробу їх комплексного вивчення з опорою на синтаксичні структури різних типів [1: 
233-239].

Проведений нами аналіз синтаксичної структури українських паремій дозволяє солі-
даризуватися з тезою про домінування в них категорійної семантики каузації і висловити 
думки щодо її універсальності в зазначених мікро текстах. Переважна більшість за-
лученого до розгляду масиву українських паремій містить компоненти реченнєвої 
структури, які обмежують «зону істинності» однієї з двох ситуацій, представлених у них 
експліцитно чи імпліцитно. З огляду на специфіку каузального значення, зосередженого в 
цих компонентах, вважаємо за доречне віддати перевагу терміну «лімітатив». Скажімо, в 
прислів’ї Чужими руками легко жар загрібати відсутність лімітатива чужими руками 
порушує істинність ситуації легко жар загрібати. 

Лімітатив у цьому висловленні є обставинним компонентом простого речення, який 
виник унаслідок згортання предикатної структури. Пор. також: Без півня оселя глуха; На 
ловця і звір біжить, у яких лімітативи мають синкретичне обставинно-об’єктне значення. 
Подібне згортання предикатної структури спостерігаємо і в формально ускладнених 
простих реченнях, де лімітатив морфологічно представлений дієприслівниковим 
зворотом (Не продавай шкури, не убивши звіря; Не обмочившись, рибки не піймаєш). 

У структурі простого речення виділяємо також присуб’єктні атрибутивні лімітативи: 
Суворий закон винуватих творить; Добрий сусіда – найкращий родич; Порожній млин 
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і без вітру меле; Ревнива жінка і норовиста кобила – рідні сестри тощо. Суб’єктний 
лімітатив можливий у структурі простого речення в разі, якщо найменування суб’єкта 
вміщує його якісну характеристику: Відсутній – завжди винен; П’яний свічки не 
поставить; Великий та багатий – рідко винуватий і т. ін. Оскільки семантичний 
суб’єкт може виражатись формами непрямих відмінків іменників, постає певна парадигма 
лімітативів: Вільному воля не потрібна; Нашому болвану ні в чим нема талану; У 
щасливого поміж пальцями в’язне. На периферії суб’єктних лімітативів перебувають 
конструкції на зразок Без правди жить – по-вовчи вить. 

Оскільки в передачі відношень зумовленості в українській, та й у інших слов’янських 
мовах ядерними конструкціями є складнопідрядні речення, саме вони демонструють 
найширший діапазон засобів вираження лімітативного компонента. Передусім це 
підрядні частини умовних речень з індикативною модальністю: Як хліба катма, то й 
у хаті журба; Як хочеш їсти калачі, не сиди на печі; Як щастя прийде, то й на печі 
знайде. Семантика умови в таких лімітативах може ускладнюватися часовою (Всяка 
риба гарна, коли на гачок іде), цільовою (Щоб рибки з’їсти, треба в воду лізти), 
або допустовою (Хоч ручка в гнойку, то й губи в лойку) компонентою. Традиційно 
такі речення кваліфікуються як складнопідрядні з відношеннями зумовленості між 
частинами [5: 541]. Думку російських лінгвістів, зокрема В. А. Бєлошапкової, поділяють 
і українські синтаксисти. 

Велику групу складають лімітативні конструкції у складі займенниково-співвідносних 
складнопідрядних речень, або, за іншою термінологією, речень із корелятивним зв’язком. 
На поширеність таких речень у російській паремійній системі вказує Т. А. Ященко, на-
голошуючи на тому, що в них саме значення зумовленості є основним, а означальна се-
мантика є лише додатковою, пов’язаною з визначенням якісної характеристики [1: 234].[1: 234].

Причиново-наслідковий зв’язок у пареміях такої структури в різних індоєвропейсь-
ких мовах фіксується багатьма мовознавцями [6; 7; 8]. У дослідженому нами матеріалі 
спостерігаємо формальну парадигму корелятивних лімітативів: Хто не працює, той не 
їсть; Хто захоче жениться, тому й ніччю не спиться; У кого карман повніший, у того 
суд правіший; Що посієш, те й пожнеш; Чиє поле, того й воля. Лімітативний компо-
нент формально може співвідноситися з підрядною частиною якісно-ототожнених (Яка 
грушка, така й юшка; Який піп, така його молитва) та просторово-ототожнених (Де 
оре сошка, там хліба трошки; Куди серце летить, туди й око глядить) складнопідряд-
них речень. Усі наведені вище різновиди речень традиційно кваліфікуються як речення 
нерозчленованої структури, тобто як такі, в яких підрядна частина пояснює одне слово в 
головній, однак аналіз відношень зумовленості між двома ситуаціями ставить під сумнів 
таке потрактування їхньої природи, оскільки підрядна частина – лімітативний компо-
нент – обмежує сферу істинності не лише одного із співвідносних слів, а всієї головної 
частини.

Поодинокими є лімітативи в структурі складносурядних речень, переважно закритої 
структури: Посій рідко, то вродить дідько. У безсполучникових реченнях лімітативи 
є семантично залежною предикативною частиною (Хочеш багато мати, треба мало 
спати) і часто містять імперативну дієслівну форму із заперечною часткою не: Не плюй 
в колодязь: пригодиться і самому води напиться; Не держи статку, не буде й упадку 
тощо. 

Таким чином, аналіз структури українських паремій свідчить про те, що лімітативи 
постають важливими конституентами відношень зумовленості. 
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УДК 811.111-133»15» Спенсер
Щербина М. А.

(Днепродзержинск, Украина)

К ВОПРОСУ ОБ ОСМЫСЛЕНИИ РОЛИ ПОЭТА И ПОЭЗИИ 
В ЭКЛОГЕ «ОКТЯБРЬ» «ПАСТУШЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ» (1579)  

ЭДМУНДА СПЕНСЕРА

У статті досліджуються найважливіші аспекти спенсерівського розуміння місця 
та ролі поета і поезії у пасторальній поемі «Пастуший календар». В межах цього 
питання розглядається проблема поета-пастуха, який знаходиться у суперечності 
з самим собою. В статті також надано поетичний переклад уривків еклоги 
«Пастушого календаря», який було виконано автором статті. 

Ключові слова: еклога, поет-пастух, поетика, протистояння, ренесансний, 
меценат, творець, мистецтво.

The article deals with the most important aspects of Spenser’s understanding of poesy and 
poet’s place and role in a pastoral poem «The Shepheardes Calender». In the theme of this is-
sue the problem of the poet-shepherd which is in the opposition with himself is examined. Also 
in the article, there is a poetic translation of the parts of this eclogue of the «The Shepheardes 
Calender», made by the author of the article.

Key words: eclogue, poet-shepherd, poetics, opposition, Renaissance, Maecenas, maker, art. 

Эклога «Октябрь» – заключительная эклога «Пастушеского календаря» социальной 
тематики, в которой поднимается проблема поэзии и ответственности поэта перед об-
ществом. Как и другие моральные, по классификации толкователя поэмы, эклоги, она 
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представлена в виде спора, но она не похожа на них тем, что с помощью поэзии разре-
шает диалектическое напряжение между наблюдением и действием, искусством и жиз-
нью [1:77]. В своeм исследовании «Пастушеского календаря» Р. Лейн назвал эклогу «Ок-
тябрь» самой трудной из всего цикла [2:158]. Другой исследователь произведения Спен-
сера, Д. Кинг назвал октябрьскую эклогу «кульминационным гимном поэзии» [3:397].

В аргументе, традиционно предваряющем эклогу, толкователь «Пастушеского кален-
даря», Е. К. даeт понятное объяснение главной идее эклоги, платоновскому пониманию 
поэзии Спенсера, где поэзия это – не искусство, а божественный дар и инстинкт, который 
не заработать трудом и учением, но отмеченные обеими составляющими. Поэзия влива-
ется в разум при помощи какого-то божественного вдохновения. В аргументе к эклоге 
говорится: «В образе Кадди мы видим яркий пример поэта, который не находит подде-
ржки своему положению, жалуется на неуважение Поэзии и причины его вызывающие. 
Искусство, особенно, во все времена, и даже в самые варварские, всегда в своеобразных 
оценках и почестях, действительно заслуживает внимания и похвалы. Или, это, даже, 
– не искусство, а божественный дар и небесная интуиция, которые нельзя получить ни 
трудом, ни обучением, но они отмечены обеими составляющими и направляемые в мозг 
неким восторгом и божественным вдохновением, о чeм Автор рассуждает в своей книге 
«Английский поэт», книге, которая недавно попала в мои руки и, я надеюсь, божьей 
милостью, на скорое уведомление о еe издании» [4:170]. Совершенно очевидно, что ис-
следователям творчества ничего не известно об упомянутой в аргументе книге Спенсера 
о поэзии. И они делают предположение, что если таковая существовала, то она долж-
на была быть первым ренессансным трактатом об английской поэтике [5: 170]. На наш 
взгляд, предположение о первом трактате об английской поэтике – ошибочно, так как 
«Защита поэзии» Филипа Сидни, созданная примерно в период с 1579 по 1583 г. явилась, 
по мнению Л. И. Володарской, первым теоретическим обоснованием гуманистической 
литературы в Англии, первой в основе своей материалистической историко-нормативной 
поэтикой на английском языке. [6] Также в Англии к концу 70-х годов был издан перевод 
«Искусства поэзии» Горация (1567), который получил довольно широкое распростране-
ние, а также стиховедческая, по своей сути, работа английского поэта Д. Гаскойна [7]. 

Так же как и сентябрьская эклога «Календаря», «Октябрь» – эклога, в которой го-
ворится о поэтах, поэзии и опыте любви [8:50]. Как отметил российский литературовед 
А. К. Дживелегов, октябрьская эклога оплакивает пренебрежение, в котором находится 
поэзия, и чувствуется, что этим поэт болеет особенно. Ещe никто в Англии, даже Чо-
сер, не писал таких стихов. Только теперь стало очевидно, что время протекшее после 
смерти Чосера, не прошло бесследно для английской поэзии. Английский стих получил 
музыкальность, которой он раньше был лишен. Он сумел сжиться с величайшим разно-
образием метров и всюду сохранять звучность, гибкость, пластичность. Свойственная 
ему простота позволяла Спенсеру говорить обо всeм с большей выразительностью, чем 
тем, которые прибегали к вычурности и цветистым украшениям своих произведений 
[9(1:68)].

В «Октябре» поднимается проблема поэта-пастуха, которая имеет много общего с 
проблемами пастухов в других эклогах. Проблема, стоящая перед поэтом, это – другой 
фокус главной проблемы, стоящей перед всеми пастухами в «Пастушеском календаре»: 
как человек может существовать в мире и уберечься от пороков? По нашему убеждению, 
в эклоге «Октябрь» мы видим драматическое противостояние ренессансного поэта и его 
нужд как материальных, так и поэтических. И это противостояние, так же как и в других 
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моральных эклогах, драматическое и противоречивое. Спор «Октября» происходит меж-
ду пастухом Пирсом и пастухом Кадди, поэтом, который имеет дело, как с настоящей, 
так и воображаемой действительностью. 

Эклога открывается словами Пирса, в уста которого автор вкладывает воспоминания 
пастуха о счастливом прошлом и сожаление по поводу невесeлого настоящего: (4-6) 

Всех пастухов сбирал твой только вид,
Чтоб танцевать, слагать стихотворенья
Ты задремал – за это позабыт.*

Whilome thou wont the shepheards laddes to leade, 
In rymes, in ridles, and in bydding base: 
Now they in thee, and thou in sleepe art dead?

Ситуация Кадди схожа с ситуацией Колина Клауса, главного героя поэмы. Оба они, в 
общем смысле, отказались от своей карьеры поэта: Колин из-за невозможности добиться 
Розалинды, а Кадди из-за невозможности получить некоторую материальную выгоду, кото-
рая даст ему возможность пережить тяжелый год. Кадди говорит о бедности и его жалобы 
говорят о том, что у него нет покровителя, который бы мог помочь его горю: (7-18)

Пирс, столько лет я с болью играл
Что все мои свирели износились
У Музы же запасы истощились
Я все добро, доходы потерял.
Так глупые кузнечики убились
Прознавши, что на землю снег упал.
Те песни, что я сочиняю – чудны,
Просто восторг для кружка молодежи
Мной они восхищены, но мне не поможет.
Им благодать – мне объедки одни.
Птиц я спугнул, куст слегка потревожив,
Но не интересны мне, Кадди они.

Piers, I haue pyped erst so long with 
That all mine Oten reedes bene rent and wore: 
And my poore Muse hath spent her spared store, 
Yet little good hath got, and much lesse gayne. 
Such pleasaunce makes the Grashopper so poore, 
And ligge so layd, when Winter doth her straine. 
The dapper ditties, that I wont deuise, 
To feede youthes fancie, and the flocking fry, 
Delighten much: what I the bett for thy? 
They han the pleasure, I a sclender prise. 
I beate the bush, the byrds to them doe flye: 
What good thereof to Cuddie can arise? 

В словах Кадди мы читаем намeк на известный персонаж эзоповской басни о преду-
смотрительном и бережливом муравье и беззаботном кузнечике, с которым он отождест-
вляет себя. Отвечая Кадди на слова о его бывшей популярности, Пирс подразумевает, что 
он может получить этот статус благодаря своему умению развлекать. Кадди соглашается 
с тем, что этот талант фактически был основанием его всеобщего уважения. Но не так, 
как в эклоге «Июнь», где модель «удовольствие от успеха» критиковалась на основании 
морали, в «Октябре» Кадди жалуется, что удовольствие не даeт поэту никаких матери-
альных благ. Ему не хватает публики, которая поддержит его как поэта, – необходимое 
условие для важной общественной роли поэта. В ответ на слова Кадди Пирс говорит о 
том, что сможет заменить отсутствие материальной поддержки поэта. Это – известность, 
«хвала» и «слава». Высокое предназначение поэта – давать моральные уроки, научать. 
И удовлетворение морального порядка достигается почти как у Филиппа Сидни, путeм 
объединения удовольствия с моральным назначением поэта: (19-24)

______________
*Здесь и далее перевод наш.
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Мне, Кадди, чем похвала, лучше дар
И больше, чем слава, ценен доход.
Честь ли, скажи, здравый подход
Юности страстной удерживать пар.
Пусть мой талант им усладу несет
Себя, кто на мой положит алтарь.

Cuddie, the prayse is better, then the price,  
The glory eke much greater then the gayne: 
O what an honour is it, to restraine 
The lust of lawlesse youth with good aduice:  
Or pricke them forth with pleasaunce of thy vaine,  
Whereto thou list their trayned willes entice. 

Толкователь поэмы Е. К. называет это «секретной работой Музыки ... в умах челове-
ческих», восклицая: «такая сила есть в Музыке!» В своeм комментарии к этим строкам 
толкователь говорит о гармонии, сравнивая два музыкальных лада: фригийский, который 
исполняется для выражения воинственности и лидийский, умиротворяющий музыкаль-
ный лад [4:178]. Чтобы закрепить свой довод, Пирс упоминает Орфея, на которого обыч-
но ссылаются в ренессансных работах по защите поэзии как модель состоятельности 
поэтического искусства [10:63-68]. Пирс упоминает Орфея, тем самым, связывая своe 
представление с его образом. Здесь следует напомнить, что Орфей – аллегория Христа в 
средневековой аллегористике.

Кадди утверждает, что сила, на которую ссылается Пирс – не что иное, как опре-
деление способов, а не объяснение моральных импульсов, которые необходимы Пирсу. 
Брешь между импульсом и поведением, о которой рассказал Кадди, Е. К. увеличил с по-
мощью глоссы, напоминая нам, что сила песни может усыпить бдительность: Меркурий 
своей музыкой усыпил Аргуса» [4:178]. Сила, которую поощряет Пирс – неопределeнна 
и противоречива. Здесь следует заметить, что речь обоих поэтов-пастухов насыщена ан-
тичными аллюзиями и образами античной мифологии. Далее Пирс предлагает Кадди 
оставить прежнюю публику, которая не соответствует его требованиям и советует Кадди 
попробовать себя в различных формах поэзии, имеющихся в распоряжении творящего 
поэта, тем самым, призывая его стать придворным поэтом, воспевать саму королеву и еe 
окружение: (39-54)

О Марсе кровавом спой и войне
Для тех, в чьей короне страха огни.
Для рыцарей, спящих в ржавой броне
Чьи шлемы темнят прошедшие дни
Пусть Муза крылья расправит свои
Их на запад с востока раскинет
Пой об Элизе и немощь покинет
А ярче петь хочешь песни твои,
Пой про Него – любовью обнимет
И принесет ей шкуры медвежьи.
Когда ударов сильных громкий звук
Звон струн твоих немного заглушит
Петь о любви и страсти разрешит
Песнь громкую. Веселый танец в круг
Элиза там пушинкою парит,
А имя Кадди ввысь взовьется вдруг.

And sing of bloody Mars, of wars, of giusts, 
Turne thee to those, that weld the awful crowne. 
To doubted Knights, whose woundlesse armour rusts, 
And helmes vnbruzed wexen dayly browne. 
There may thy Muse display her fluttryng wing, 
And stretch her selfe at large from East to West: 
Whither thou list in fayre Elisa rest, 
Or if thee please in bigger notes to sing, 
Advaunce the worthy whome she loueth best, 
That first the white bear to the stake did bring. 
And when the stubborne stroke of stronger stounds, 
Has somewhat slackt the tenor of thy string: 
Of loue and lustihead tho mayst thou sing, 
And carrol lowde, and leade the Myllers rownde, 
All were Elisa one of thilke same ring. 
So mought our Cuddies name to Heauen sownde.
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Пирс призывает Кадди оставить пастушьи песни и перейти к сложению героических 
стихов, т.е. повторить путь Вергилия, по которому последует и сам Спенсер. Героичес-
кую поэзию, на наш взгляд, как идеологическую компенсацию за ошибку воинственного 
образа жизни предлагает своему другу Пирс. 

Л. Стоун в своeм исследовании, на наш взгляд, увлeкся культурной значимостью 
этого рыцарского дискурса: «Так как участие дворянства и знати в войне стало ненуж-
ным, то они попытались защитить свои позиции рыцарской идеи путeм романтического 
и искусственного восстановления», используя «необходимость в духовном возрождении 
военной доблести для оправдания социальных и экономических привилегий» [11:266]. 
По нашему убеждению, упоминание автором Марса это – намeк на Вергилия, который 
после «Буколик» написал свою знаменитую «Энеиду» и на себя самого, кто в процессе 
написания «Пастушеского календаря» задумал более крупное произведение, героичес-
кую поэму «Королева фей». Далее Пирс предлагает молодому поэту Кадди другие пути, 
как явить поэта двору – в восхвалении королевы, в выдвижении важной группировки 
при дворе, в восхвалении любви. Пирс в этом отрывке изменил своe раннее ударение на 
поэтическом духовном превосходстве над публикой, делая акцент на том, что он ушeл 
от любого нравственного измерения. Его быстрый переход от духовности до дворцовой 
политики – повторение собственного поворота от резкой критики в эклоге «Май» к го-
лосу компромисса здесь – предполагает давление второго на первое. Более того, на наш 
взгляд, замкнутый характер его ответов это – не что иное, как отделение морального от 
материального путeм средоточия внимания на каждом отдельно. 

Явные средства поддержки, доступные при дворе, это – покровительство, и Кадди, 
по-видимому, попавший под влияние Пирса, обращается к этой модели: (55-56)

Титурус римский, я как-то слыхал,
Отдал свирель Меценату свою.

Indeede the Romish Tityrus, I heare, 
Through his Mecжnas left his Oaten reede

Толкование Е. К. описывает взаимно существующие отношения между поэзией и по-
литической силой, чей патронаж часто подразумевается. Е.К. пересказал, как Вергилий 
«пользовался расположением императора Августа и последний побудил его писать более 
возвышенный слогом» [4:179]. Но Кадди, несмотря на силу вергилиевой парадигмы, ре-
шительно отвергает эту модель. Сначала он очень утончeнно представил пастораль как 
жанр, который был востребован ранее, намекая на «Буколики» Вергилия, а далее отверг 
введение поэзии при дворе: (57-60)

Учил овечек, где север, где юг
Чтоб вырастить хлеб, он землю пахал.
Стихи и смерть – его песнь узнаю
Он ими и небеса сотрясал.

Whereon he earst had taught his flocks to feede, 
And laboured lands to yield the timely eare, 
And eft did sing of warres and deadly drede, 
So as the heauens did quake his verse to here. 

Более резко он утверждает, что такая модель уже больше не существует, так как доб-
лестные герои уже в прошлом, нет места для героической поэзии, и уже нет «высоких» 
героических поэтов: (61-63)
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Но что Меценат – давно уже прах,
Август великий давно как почил.
И все достойные в ложах могил

But ah Mecænas is yclad in claye,
And great Augustus long ygoe is dead: 
And all the worthies liggen wrapt in leade.

В этом отрывке Кадди вспоминает прошлые времена, когда могущественные прави-
тели восхищались поэзией и всегда оказывали поэтам поддержку. В своeм комментарии к 
этим строка толкователь Е. К. говорит, что только благодаря поэтам имена героев стали из-
вестны многим. Далее толкователь приводит пример с Ахиллесом, замечая, что он (Ахил-
лес) не стал бы знаменит, если бы не бессмертные стихи Гомера о нeм. Так же толкователь 
приводит цитату из Петрарки: «Когда Александр достиг известной могилы неистового 
Ахиллеса, он увидел еe и сказал: «О, счастливый человек, который нашeл такую чистую 
трубу (и того, кто написал так величественно о тебе)»…Такой чести удостаивались поэты, 
находившиеся в поле зрения принцесс и благородных джентльменов»[4: 180]. Явное раз-
личие между прошлым и настоящим сделало эту модель невозможной, так как век героев, 
достойных похвалы, и великодушных покровителей – уже в прошлом.

Как видно из развития эклоги, Кадди оспаривает мнение Е. К., решительно возражая 
его утверждению о том, что «много благородных и доблестных людей, которые … до-
стойны боли поэта в своей заслуженной хвале» [4:178]. Далее Кадди приписывает про-
дажность, как двору, так и публике, разоблачая их несоответствие требований. Скорбя о 
конце эпохи героизма и героической поэзии, Кадди жалуется, что в это вырождающееся 
время он должен творить «рифмой пошлой»: (75-76)

Захочет снова – глупость славит пусть
И рифмой пошлой сдобрит стих он свой.

Or it mens follies mote be forst to fayne, 
And rolle with rest in rymes of rybaudrye. 

Слово «faine» означает, не только как в исследовании Паттенхэма, «dissimulate»-faine» означает, не только как в исследовании Паттенхэма, «dissimulate»-» означает, не только как в исследовании Паттенхэма, «dissimulate»-dissimulate»-»- 
скрывать чувства, лицемерить», но также «celebrate» – праздновать, прославлять [12].celebrate» – праздновать, прославлять [12].» – праздновать, прославлять [12]. 
Только унижающая достоинство форма поэзии может быть востребована сейчас, утве-
рждает Кадди. Настоящая поэзия не находит здесь поддержки и: (77)

А если так, то все пойдет на круг второй Or as it sprong, it wither must agayne: 

Ссылка Кадди на «рифмы пошлые» особенно важна, так как она вторит критике 
часто направленной против популярных культурных форм, как у Т.Лоджа пренебреже-
ние «глупых балетов», как «смакование пошлости» [13]. Касательно слова «rybaudrye»rybaudrye»» 
(пошлость, непристойность), в дворцовой поэзии, восхваляемой Пирсом, Кадди смело 
изменяет каноны оценки. Вместо выравнивания поэзии с социальным классом и поли-
тической силой, он нападает на них из-за разногласий. Свою речь он завершает утверж-
дением о том, что (78)

Том Пайпер будет лучшим – я клянусь Tom Piper makes vs better melodie.

(где Том Пайпер, по мнению Е. К., – типичное имя для невежественного сельского 
рифмоплeта [4:174]).
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Но что Меценат – давно уже прах,
Август великий давно как почил.
И все достойные в ложах могил

But ah Mecænas is yclad in claye,
And great Augustus long ygoe is dead: 
And all the worthies liggen wrapt in leade.

В этом отрывке Кадди вспоминает прошлые времена, когда могущественные прави-
тели восхищались поэзией и всегда оказывали поэтам поддержку. В своeм комментарии к 
этим строка толкователь Е. К. говорит, что только благодаря поэтам имена героев стали из-
вестны многим. Далее толкователь приводит пример с Ахиллесом, замечая, что он (Ахил-
лес) не стал бы знаменит, если бы не бессмертные стихи Гомера о нeм. Так же толкователь 
приводит цитату из Петрарки: «Когда Александр достиг известной могилы неистового 
Ахиллеса, он увидел еe и сказал: «О, счастливый человек, который нашeл такую чистую 
трубу (и того, кто написал так величественно о тебе)»…Такой чести удостаивались поэты, 
находившиеся в поле зрения принцесс и благородных джентльменов»[4: 180]. Явное раз-
личие между прошлым и настоящим сделало эту модель невозможной, так как век героев, 
достойных похвалы, и великодушных покровителей – уже в прошлом.

Как видно из развития эклоги, Кадди оспаривает мнение Е. К., решительно возражая 
его утверждению о том, что «много благородных и доблестных людей, которые … до-
стойны боли поэта в своей заслуженной хвале» [4:178]. Далее Кадди приписывает про-
дажность, как двору, так и публике, разоблачая их несоответствие требований. Скорбя о 
конце эпохи героизма и героической поэзии, Кадди жалуется, что в это вырождающееся 
время он должен творить «рифмой пошлой»: (75-76)

Захочет снова – глупость славит пусть
И рифмой пошлой сдобрит стих он свой.

Or it mens follies mote be forst to fayne, 
And rolle with rest in rymes of rybaudrye. 

Слово «faine» означает, не только как в исследовании Паттенхэма, «dissimulate»-faine» означает, не только как в исследовании Паттенхэма, «dissimulate»-» означает, не только как в исследовании Паттенхэма, «dissimulate»-dissimulate»-»- 
скрывать чувства, лицемерить», но также «celebrate» – праздновать, прославлять [12].celebrate» – праздновать, прославлять [12].» – праздновать, прославлять [12]. 
Только унижающая достоинство форма поэзии может быть востребована сейчас, утве-
рждает Кадди. Настоящая поэзия не находит здесь поддержки и: (77)

А если так, то все пойдет на круг второй Or as it sprong, it wither must agayne: 

Ссылка Кадди на «рифмы пошлые» особенно важна, так как она вторит критике 
часто направленной против популярных культурных форм, как у Т.Лоджа пренебреже-
ние «глупых балетов», как «смакование пошлости» [13]. Касательно слова «rybaudrye»rybaudrye»» 
(пошлость, непристойность), в дворцовой поэзии, восхваляемой Пирсом, Кадди смело 
изменяет каноны оценки. Вместо выравнивания поэзии с социальным классом и поли-
тической силой, он нападает на них из-за разногласий. Свою речь он завершает утверж-
дением о том, что (78)

Том Пайпер будет лучшим – я клянусь Tom Piper makes vs better melodie.

(где Том Пайпер, по мнению Е. К., – типичное имя для невежественного сельского 
рифмоплeта [4:174]).

Большинство критиков, среди которых Р. Лейн, соглашаются с утверждением Е.К. 
о том, что эта строка – «иронический сарказм, который употребляют при высмеивании 
грубых умов» [2:163]. Но такое толкование игнорирует подразумеваемую цель этой стро-
ки, которая является не популярной в то время песней Тома Пайпера, а поэзией, которая 
приспосабливается к гнeту королевского двора, «прославляя человеческую глупость». 
Для Кадди это – не опошление, которое грозит поэзии, а культура двора сама по себе, с 
еe праздностью, леностью и самовосхвалением.

Исследователь Т. Элиот называет «божественный инстинкт» как основу настоящей 
поэзии, в то время как Т.Лодж утверждает, что поэзия – «божественный дар, истинный 
подарок» [14: 57; 15: 64,75]. Кадди сокрушается, что современная поэзия не соответству-
ет требованиям Пирса и только в Колине он видит потенциал поэта, хотя и нереализован-
ный из-за его страданий в любви. Колин Клаут – идеал для Кадди: (88-90)

Лишь Колин мог из нас, людей простых
Летать. Любовный жар дарил ему полет,
Взлетал, как Лебедь и слагал там стих.

For Colin fittes such famous flight to scanne: 
He, were he not with loue so ill bedight, 
Would mount as high, and sing as soote as Swanne. 

В сравнении этого отрывка Колина с лебедем мы видим намек на Вергилия, кото-
рый был известен всем литературоведам как «мантуйский» или «мантуанский» лебедь 
(Mantuan �wan), по имени города Мантуи, в котором и родился Публий Вергилий МароMantuan �wan), по имени города Мантуи, в котором и родился Публий Вергилий Маро �wan), по имени города Мантуи, в котором и родился Публий Вергилий Маро�wan), по имени города Мантуи, в котором и родился Публий Вергилий Маро), по имени города Мантуи, в котором и родился Публий Вергилий Маро 
(70-29 до н.э.) Интересно будет отметить, что город Мантуя (Mantua) и производная отMantua) и производная от) и производная от 
этого названия, прилагательное «мантуанский» тесно связаны с творчеством Эдмунда 
Спенсера. Ещe один уроженец этого славного города в Италии имеет непосредственное 
отношение к творчеству поэта. Это – Баптиста Мантуанский (1448-1516) (Mantuan(us)Mantuan(us)(us)us)) 
Johnes Baptista �pagnolo) – монах-кармелит, писавший эклоги на латыни, которые ока- Baptista �pagnolo) – монах-кармелит, писавший эклоги на латыни, которые ока-Baptista �pagnolo) – монах-кармелит, писавший эклоги на латыни, которые ока- �pagnolo) – монах-кармелит, писавший эклоги на латыни, которые ока-�pagnolo) – монах-кармелит, писавший эклоги на латыни, которые ока-) – монах-кармелит, писавший эклоги на латыни, которые ока-
зали значительное влияние на пасторали Спенсера и Барклая. Это – «добрый старый 
мантуанец», которого цитирует Олоферн в «Бесплодных усилиях любви» У.Шекспира 
[16]. Говоря о Баптисте Мантуанском в связи с творчеством Спенсера, необходимо от-
метить, что Спенсер в некоторых своих эклогах следует его эклогам. Так, октябрьская 
эклога «Календаря» созвучна пятой эклоге Баптисты, где нуждающийся поэт Кандид 
просит Сильвана, скупого знатока поэзии, финансовой поддержки и вместо этого полу-
чает лекцию о социальной роли поэта. В свою очередь Баптиста Мантуанский основой 
для своей пятой эклоги взял первую эклогу Вергилия. Интересен и тот факт, что в эклоге 
«Октябрь» чаще, чем в других эклогах встречается прямые или косвенные намeки на 
Вергилия. И это не удивительно, так как октябрь это – месяц рождения Вергилия. Ок-
тябрь – десятый месяц года и, отдавая дань великому поэту, Спенсер именно в десятой 
стансе упоминает имя «римского Титуруса», Вергилия. 

Кадди признаeт неправильным восхваление Е. К. «силы …Музыки», приводя в 
пример жалобы поэта вместо покорности власти. Он боится двусмысленного положе-
ния придворного поэта, которое так описывает Р. Маккой: «Его творческий потенциал 
 ослабевает тогда, как его близость к власти возрастает» [17:30]. Далее Кадди предлагает 
альтернативное вдохновение, «Бахуса плод» – особенно подходящее для октября, ме-
сяца сбора урожая винограда – остроумный намeк на чрезмерное пристрастие к вину, 
направленный против писателей, особенно сочинителей баллад [18:19; 19:16; 20:137; 
21:512]. Но комический поворот набирает остроты с утверждением Кадди о том, что 
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это «непритязательное» вдохновение может породить «вершины» литературных форм, 
таких, например, как трагедия: (112-113)

Как же могу я музу водрузить
Учить ее идти наверх в котурнах*

How I could reare the Muse on stately stage, 
And teache her tread aloft in buskin fine, 

По утверждению толкователя Е. К., котурны в поэзии использовались для обозна-
чения трагедии, как это сказано у Вергилия: «�olo sophocleo tua carmina digna cothurno»�olo sophocleo tua carmina digna cothurno» sophocleo tua carmina digna cothurno»sophocleo tua carmina digna cothurno» tua carmina digna cothurno»tua carmina digna cothurno» carmina digna cothurno»carmina digna cothurno» digna cothurno»digna cothurno» cothurno»cothurno»» 
– «Ваши песни заслуживают софокловских котурнов (т.е. трагедии) и у Горация: «Mag-Mag-
num lo�ui, niti�ue cothurno» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить в lo�ui, niti�ue cothurno» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить вlo�ui, niti�ue cothurno» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить в, niti�ue cothurno» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить вniti�ue cothurno» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить в cothurno» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить вcothurno» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить в» – «(Эсхил учил актeров) говорить возвышенно и ходить в 
котурнах» [4:182-183]. 

Это несоответствие нарушает декорум, который Е. К. поддерживает между высокими 
жанрами и божественным вдохновением. Прекрасные стихи это – знак вдохновения свы-
ше, награждающий авторов титулом «vatem» – мистик, провидец, в то время как «болееvatem» – мистик, провидец, в то время как «более» – мистик, провидец, в то время как «более 
лeгкие формы поэзии» гарантируют только титул «maker» творец [4:177]. Это подчине-maker» творец [4:177]. Это подчине-» творец [4:177]. Это подчине-
ние текста собственной модели (поэт как «творец») сопровождается в целом различным 
отношением «провидца» к власти. Тот факт, что некоторые из этой когорты «поют, … 
прославляя» даeт им определeнную возможность быть принятыми в класс правителей, 
представленных Елизаветой, изображение которой послужило основой «героического 
спора» и императором Августом, который сподвиг Вергилия писать «высоким слогом» 
[4:178]. Толкователь Е. К. обвиняет альтернативу Кадди как дерзкое эстетическое и поли-
тическое нарушение закона, упрекает его в том что «он забыл предназначение пастушес-
кой роли и манер» [4:179]. Он пытается восстановить иерархию, которую предполагает 
его декорум, толкуя отсутствие традиционной эмблемы, эмблемы Пирса в конце эклоги 
как итог значения целой эклоги о том, что «поэзия – божественный инстинкт и неестест-
венная страсть, перешедшая в сферу общего разума» [4:179]. Бросающийся в глаза фраг-
ментарный характер эмблем, который пытается объяснить Е. К. – наличие только одной 
эмблемы – определяет, на наш взгляд, бесконечную природу пастушеского спора. 
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 316.62:81
Васютинський В. О.

(Київ, Україна)

ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ МОВНОЇ УКРАЇНІЗАЦІЇ

По результатам ряда социально-психологических исследований отношения русско-
язычных граждан Украины к активному использованию украинского языка предложена 
типология психологических барьеров языковой украинизации. Основными барьерами в 
когнитивно-семантической сфере являются семантическая ригидность и семантичес-
кая инертность; в мотивационно-личностной – идеологические установки и культур-
нический конформизм; в коммуникативно-интеракционной – отрицательная реакция 
окружающих и коммуникативный конформизм. 

Ключевые слова: психологический барьер, языковое общение, семантическая сфера, 
мотивационная сфера, коммуникативная сфера.

According to the results of the series of social-psychological researches of Ukraine Rus-
sian-language citizens’ attitudes to the active use of Ukrainian language, a typology of psycho-
logical barriers to the language ukrainization was suggested. There are such basic barriers 
as a semantic rigidity and a semantic inertia in a cognitive-semantic sphere; the ideological 
attitudes and a cultural conformism in the motivational-personal one; the people’s negative 
reactions and a communicative conformism in the communicative-interactional one. 

Key words: psychological barrier, language communication, semantic sphere, motivation-
al sphere, communicative sphere.

Актуальність процесів мовної українізації для сучасного українського суспільства 
має не тільки історичний чи політичний, а й дуже психологічний зміст. Вони зачіпають 
інтереси десятків мільйонів людей, спричиняють більш чи менш виражене соціально-
психологічне напруження. Для багатьох громадян дедалі загальнішою стає потреба 
почати використовувати українську мову в повсякденному або офіційному спілкуванні, 
опанувати її достатньою мірою, а часто-густо й змінити своє ставлення до неї.

Психологічне вивчення цих процесів показує, що вони є надзвичайно складними, дуже 
індивідуалізованими і не обмежуються суто «технічним» переходом з однієї мови на іншу, 
а збурюють глибинні пласти індивідуальної та колективної психіки [1–3]. Трансформація 
мовних уподобань наражається на численні психологічні бар’єри, які утруднюють, а 
часом унеможливлюють зміну мовної поведінки багатьох осіб. Найтиповішим варіантом 
таких труднощів є нездатність або небажання частини російськомовних громадян бодай 
у певному обсязі вдаватися до україномовного спілкування.

За результатами кількаразових опитувань та фокус-групових оцінок причин уникання 
активного використання української мови за найчастіші можна визнати: незнання мови, 
брак україномовного оточення, брак такої потреби через загальне розуміння російської.

У другій половині травня 2006 р. за спеціально розробленим психосемантичним 
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опитувальником проведено дослідження мовних преференцій студентів із різних 
регіонів України. Загалом опитано 1800 студентів 1–4 курсів класичних і педагогічних 
університетів у Вінниці, Запоріжжі, Києві, Луганську, Луцьку, Львові, Одесі, Сімферополі, 
Чернігові – по 200 осіб у кожному з міст.

За кількісним розподілом отриманих відповідей проранґовано причини, які утри-
мують багатьох молодих мешканців Східної України від активного використання украї-
нської мови (наведено в порядку зниження важливості за оцінками респондентів): не-
має україномовного середовища; не відчувають потреби, бо всі розуміють російську; 
не думають, що це важливо; не знають як слід української мови; бояться бути білими 
ґавами в російськомовному оточенні; на Сході українська мова непрестижна; українська 
мова не подобається; не хочуть піддаватися офіційному тискові; це суперечить їхнім 
ідеологічним поглядам; бояться, що це змінить їхню особистість. 

У результаті факторного аналізу виділилися чотири фактори, сукупність яких 
пояснює 61.8% сумарної дисперсії. 

Перший фактор інтерпретовано як «особистісне відсторонення від проблеми», зміст 
якого відображає позицію визнання наявності проблеми за одночасного невизнання 
її значущості для себе особисто. Другий фактор визначено як «намагання зберегти 
психоідеологічну сталість», що має означати психологічну готовність протидіяти 
українізаційним впливам з ідеологічних міркувань. Третьому факторові дано назву 
«зверхнє ставлення до української мови», зумовлене її низькою престижністю та досить 
поширеною думкою про певну недосконалість порівняно з російською. Четвертий фактор 
визначено як «знецінювальну позицію щодо проблеми», коли ігнорується сама наявність 
такої проблеми. 

Узагальнення різноманітних соціально-психологічних даних дало підстави для 
визначення змісту психологічних бар’єрів у переході російськомовних громадян на 
україномовне спілкування. Ці бар’єри найвиразніше розподіляються за трьома сферами: 
когнітивно-семантичною, мотиваційно-особистісною, комунікативно-інтеракційною. 

Основними бар’єрами в когнітивно-семантичній сфері є семантична ригідність 
і семантична інертність; у мотиваційно-особистісній – ідеологічні постави і куль-
турницький конформізм; у комунікативно-інтеракційній – негативна реакція оточення 
та комунікативний конформізм. 

Семантична ригідність проявляється в тому, що мовець виявляє здатність до до-
статнього опанування лише однієї мови, більш чи менш вільно оперує значеннєвими 
конструктами в межах однієї семантичної системи. Засвоєний крізь призму певної 
мовної системи спосіб світобачення виявляється вельми жорстким, спонукає суб’єкта 
мовлення постійно перебувати в одній і тій самій системі семантичних координат, не дає 
йому змоги відносно легко переключатися на іншу мовну систему.

Назагал ці особливості частіше виявляються характерними для осіб із низьким 
інтелектуальним рівнем, особливо у сфері вербального інтелекту. Така семантична 
ригідність є складовою більш загальної властивості, яка, власне, й описується як низький 
вербальний інтелект. Набагато складнішою є ситуація, коли суб’єкт мовлення має цілком 
високий інтелектуальний рівень, а проте зазнає відчутних труднощів у переході з однієї 
– основної для нього – мови на будь-яку іншу. Такого типу люди, як правило, мають і 
значні проблеми у вивченні іноземних мов. Але не менші проблеми виявляються й тоді, 
коли дві мови є близькими, як-от українська і російська. 

Довго перебуваючи в іншому, ніж його власна мова, мовному оточенні, такий 
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суб’єкт постійно зазнає психологічного дискомфорту – і когнітивного, і морального. Ця 
обставина майже неминуче спонукає його до пошуку засобів психологічного захисту. 

В умовах сучасної України для російськомовних громадян, які потерпають на 
семантичну ригідність і не можуть подолати труднощів переходу на українську мову, 
такими засобами стають або своєрідна інтелектуальна ізоляція, коли україномовний 
дискурс у різних його варіантах ігнорується, не помічається, або набуття відповідних 
ідеологічних постав, які виражаються в обстоюванні прав російськомовних громадян, у 
боротьбі за підвищення офіційного статусу російської мови.

Чи не найяскравіші приклади останніх років із політичної сфери становить поведінка 
першого віце-прем’єра уряду В. Януковича Миколи Азарова, київського міського голови 
Леоніда Черновецького та низки інших відомих офіційних персон. Вони цілком вочевидь 
хотіли б подолати свою одноканальну російськомовність, а позаяк це їм погано вдається, 
то час од часу наполягають на наданні державного чи офіційного статусу російській 
мові. 

Трапляються нечасті цікаві випадки, коли така одномовна особа під тиском обставин 
переходить на якусь іншу мову, а вже тоді зазнає труднощів із використанням мови 
попередньої. Міняється канал світосприймання і світорозуміння на якийсь інший, цей 
інший стає домінантним, а попередній, натомість, робиться недоступним.

Семантична інертність є близькою до ригідності, її ніби полегшеним варіантом. 
У цьому контексті інша мова непогано опановується в тих її фрагментах, де має місце 
більш-менш значна відповідність слів і їхніх значень між обома мовами. Ті ж фрагменти, 
що істотно відрізняються від аналогів в основній мові, засвоюються погано або не 
засвоюються зовсім.

Коли йдеться про споріднені мови, то зрозуміло, що спільних фрагментів є чимало, а 
тому ще одну мову опанувати набагато легше. Таке явище великою мірою спостерігається 
в багатьох осіб, які є носіями російсько-української двомовності. Досить добре володіння 
російською мовою доповнюється непоганим володінням українською, але на рівні і в 
межах, де україномовні схеми є наближеними до російськомовних.

Мало того, під впливом багаторічного істотного переважання російськомовної 
інформації, культури, освіти тощо в україномовному просторі виникла складна ситуація, 
у якій «беруть участь» не лише російськомовні, а й україномовні суб’єкти. Ідеться 
про те, що велика частина інформації, особливо інтелектуальної, доходила до мовців 
у російськомовному оформленні і саме в такому вигляді ввійшла в їхні семантичні 
структури, саме в такому вигляді вона й актуалізовується, «спливає» в разі потреби її 
використання. 

Натомість україномовні форми, особливо якщо вони значно відрізняються за 
своєю граматичною або стилістичною будовою від російськомовних та активно не 
використовуються в обігу, поступово щезають, «стираються», «вимиваються» із се-
мантичного простору, а натомість масово з’являються україномовні кальки власне ро-
сійськомовних понять і зворотів. Цим, зокрема, пояснюється наявність величезного 
простору для редакторсько-коректорської роботи з україномовними текстами. 

Поширеність таких калькованих форм досягла величезних обсягів, рахунок їм іде не 
на сотні, а на тисячі, і часто-густо вже й самі редактори не помічають, що українською 
все-таки треба не вирішувати проблеми, а розв’язувати, не засновуватися на чомусь, а 
ґрунтуватися, що «вероятность» – це не вірогідність, а ймовірність, а «достоверность» 
має перекладатися як вірогідність, а не достовірність тощо. 
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Однією із жертв такої семантичної інертності стала наукова, зокрема психологічна 
термінологія (див., напр., [4]). Так, науковцям із домінуванням російськомовної семантики 
важко збагнути, що категорія «отношение» може означати або відношення, або відносини, 
або стосунки, або взаємини, або ставлення, «сознание» – це не завжди свідомість, бо 
часто й притомність, «общественный» – або суспільний, або громадський, і в кожному 
випадку ці поняття мають своє конкретне значення і зовсім не є взаємозамінними.

Особам із семантично інертними мовними характеристиками менше властиво 
вдаватися до психологічного захисту перед мовною українізацією, але для них майже 
неминучим є враження про певну неповноцінність української мови порівняно з ро-
сійською, адже в багатьох випадках не можна дослівно перекласти або знайти цілко-
витий україномовний відповідник, або якщо такий переклад робиться, то він буває 
неоковирним, а отже, складається враження про таку собі недолугість, принаймні в 
науковій сфері, української мови. 

Ідеологічні постави часто мають психологічне підґрунтя. Їхньому виникненню 
сприяє складна політико-ідеологічна ситуація в сучасній Україні. Суспільство виявилося 
істотно поділеним, майже симетрично за класичним політичним спектром на праву (та 
правоцентристську) і ліву (та лівоцентристську) частини. При цьому політико-ідеологічні 
чинники переплелися з історико-географічними, наслідком чого стало те, що праві 
погляди значущіше корелюють з україно-, а ліві – із російськомовністю. Це, звичайно, 
не абсолютна кореляція, але назагал і політичним діячам, і пересічним громадянам, 
які віддають перевагу україномовному спілкуванню, із більшою ймовірністю властива 
прихильність до правих ідеологічних позицій, а діячам і громадянам російськомовним 
– до лівих. 

Як мало в якій іншій країні в Україні мовна проблема стала об’єктом політико-
ідеологічного протистояння. Звичайно, є чимало російськомовних громадян, зорієнто-
ваних на праву частину політико-ідеологічного спектра, як і україномовних, зорієнтованих 
на ліву, проте загальна тенденція виявляється саме такою. От і виходить, що для багатьох 
осіб відмова від своєї принципової російськомовності означає не просто використання 
ще однієї – української – мови, а відмову від своїх ідеологічних засад, принципову зміну 
життєвої позиції, а така ситуація не може не переживатися як вельми дискомфортна.

Принципово російськомовні постави мають два основні варіанти: свідомо проросійські 
та індиферентно-»малоросійські». Перші означають активну протидію українізаційним 
тенденціям, плекання всього російського, другі – радше байдужість до україномовного 
оформлення індивідуального і колективного життя, а позаяк російськомовне оформлення 
домінує, виявляється ніби зручнішим, очевиднішим, актуальнішим, то українізаційні 
впливи сприймаються цією частиною з нехіттю, а з посиленням їх – дедалі ворожіше.

Культурницький конформізм має три основні аспекти. Перший стосується такого 
вічно актуального для України питання, як наявність різниці в ментальності, способі 
життя, стилях поведінки між міським і сільським населенням. Подібні відмінності 
існують у всьому світі, але Україна належить до тих суспільств, де вони є особливо 
виразними, зокрема через те, що тут закріпився ще й мовний поділ на україномовне село і 
російськомовне місто. Міський спосіб життя майже автоматично пов’язується у свідомості 
з російськомовним оформленням мислення та спілкування, сприймається, а великою 
мірою і є насправді більш вишуканим, витонченим, рафінованим. Натомість сільський 
спосіб життя чи не завжди був менш престижним, менш привабливим, і ніби автоматично 
означає певну соціальну нижчість, гіршість особи, яка має сільське походження. 
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Факт, що переважна більшість українських городян є ними коли не в першому, то 
в другому-третьому поколінні, не знижує психологічного значення цих відмінностей, а 
радше посилює їх у такий спосіб, що чим ближчою є людина до сільського коріння, 
тим сильніше намагається його замаскувати, видати себе за цілком міського жителя. І 
російська мова в цьому контексті виявляється одним із найдоступніших та найчастіше 
використовуваних засобів маскування. Звичайно, не всім, але багатьом міським жителям 
сільського походження видається, що, перейшовши на російську мову, вони ніби авто-
матично прилучаються до престижнішої та культурнішої міської спільноти. 

Поділ на російськомовне місто та україномовне село особливо характерний для 
Східної та, певною мірою, Центральної України. Він мало властивий Західній Україні, 
де між містом і селом немає істотної мовної різниці: і там, і там говорять в основному 
по-українськи, а крім того, західноукраїнське село, особливо в Галичині, є трохи більш 
окультуреним, відрегульованим за нормами цивілізованого життя, ніж східноукраїнське, а 
місту, навпаки, менш притаманне прагнення показати свою культурну вищість, перевагу, 
підкреслювати свій власне міський спосіб життя.

Виходить, що одне-два-три чи кілька поколінь російськомовного населення 
сьогоднішніх українських міст доклали багато зусиль до того, щоб перестати бути 
українцями в традиційному розумінні, а стати коли не росіянами, то, принаймні, ро-
сійськомовними «культурними» жителями. Раніше такі намагання фактично набули 
самодостатньої психологічної цінності, а тепер склалася ситуація, коли від них треба 
відмовлятися і, навпаки, почати плекати в собі те, що раніше викорінювалося. Зрозуміло, 
що психологічно здобутися на це дуже й дуже нелегко.

Другий аспект стосується мовного розподілу, який склався в українському 
суспільстві між різними сферами громадського життя, що відрізняються за ознаками 
інтелектуального наповнення та новизни.

І перебіг громадського життя, і поки що нечисленні наукові дослідження показують 
порівняно вищу схильність представників українського етносу та україномовної 
спільноти до традиційно-консервативної поведінки, на відміну від російськомовних 
осіб, які виразніше тяжіють до розмаїтих форм новаторськи-нестандартної поведінки 
[5]. Відповідно різні сфери громадського життя в Україні істотно диференціювалися 
в мовному відношенні за майже аналогічними параметрами: найсучасніші форми 
інтелектуальної активності, творчості, спонтанності є переважно російськомовними, 
натомість україномовність порівняно частіше застосовується у сферах традиційних, 
архаїзованих, рутинних і регульованих (напр., фольклор, етнографія, державна освіта, 
державне управління).

Можна узагальнено сказати, що в українському ментально-культурному просторі 
відбулася ґрунтовна деінтелектуалізація україномовних сфер і жанрів та деукраїнізація 
сфер і жанрів інтелектуальних. 

Третій аспект, за яким проявляється культурницький конформізм, можна дещо 
умовно назвати «еротичним»: ідеться про мовне оформлення статево означеної пове-
дінки та взаємин між статями в їхньому естетизованому варіанті, коли в спілкуванні 
акцентуються, підкреслюються, увиразнюються риси та особливості, що є привабливими 
для осіб протилежної статі, найбільше привертають їхню увагу.

Взаємодія в такій специфічній сфері становить чи не найістотніший пласт масової 
культури. Переживання різних стадій, форм, гараздів і негараздів між статевих взаємин 
– головний сюжет більшості творів мистецтва й літератури, особливо в молодіжній ку-



51

льтурі. Не потрібно спеціальних досліджень, аби переконатися в тому, що в зорієнтова-
ній здебільшого на молодіжну авдиторію пісенно-музичному жанрі цілковито домінує 
тема кохання. 

У цій сфері російськомовна культура нагромадила величезний масив образних за-
собів, які активно функціонують, легко й охоче засвоюються і переносяться молоддю 
у сферу міжособової взаємодії. Відтак у ситуаціях глибоко особистого, інтимного 
спілкування потрібні слова знаходяться і вимовляються саме в російськомовному 
оформленні, натомість україномовні тексти часто сприймаються як штучні, несправжні, 
нещирі. З огляду на набагато рідше вживання їх у масовій культурі вони не «обросли» 
достатньою семантичною «плоттю». (Приклад із дещо іншої сфери: за спостереженнями 
О. Андрієнка, після переведення офіційного спілкування в установах з виконання 
покарань на українську мову відповідні звернення й розпорядження втратили, порівняно 
з колишніми російськомовними, емоційну насиченість, мають поки що набагато менш 
виражений конотативний простір). 

Демонстровані на телеекрані, на сцені, у текстах зразки романтичної або еротичної 
маскулінності і фемінінності в російськомовному варіанті сприймаються як привабливі 
для наслідування, викликають позитивний інтерес. Натомість україномовні зразки, з 
одного боку, часто не досягають рівня витонченості й вишуканості російськомовних 
(творці цих зразків також перебувають у полоні мовно-семантичних стереотипів), а з 
другого – через брак належного семантичного досвіду значеннєво-асоціативний ряд, який 
ці зразки породжують, виявляється спрощеним, не досить глибоким, часом перекрученим 
і таким, що дає обернений ефект. Отож і виходить, що найпопулярніші зразки, факти й 
події сучасної молодіжної культури набувають російськомовного оформлення і в такому 
вигляді домінують у культурному просторі сучасної України. 

Негативна реакція оточення на україномовне спілкування – це зовнішній щодо 
особи соціально-психологічний чинник, який, проте, може бути цілком вагомим, на-
віть визначальним для окремих осіб, не дуже впевнених у собі, не досить сильних 
особистісно.

Зрозуміло, що негативна реакція будь-кого з громадян на будь-яку мову є наслідком 
його власних психологічних комплексів і проблем, засобом самоствердження в соціумі 
шляхом вивищення в мовній сфері. Така поведінка в приватному міжособовому спілку-
ванні завжди є виявом неадекватності, незалежно від того, на яку мову реагує суб’єкт 
(тут не розглядаються ситуації принципового ідеологізованого протистояння в мовній 
сфері). Інша річ, що в Україні дуже довго переважала ситуація, коли негативна реакція 
на українську мову була якщо не соціальною нормою, то цілком припустимим способом 
поведінки. Варто зазначити, що за радянських часів публічна негативна реакція на ро-
сійську мову неминуче спричиняла серйозні негативні наслідки. 

На сьогодні ставлення до публічного вживання української мови істотно пом’якшилося, 
лібералізувалося, україномовність стала навіть ознакою певної престижності, проте 
негативна реакція на неї в російськомовних регіонах та середовищах трапляється 
нерідко. Передбачення такої реакції і намагання заздалегідь її уникнути виявляється ще 
одним психологічним бар’єром на шляху активного використання української мови.

Комунікативний конформізм – це, можливо, найменш проблемний із психологічного 
погляду бар’єр. У цьому разі мовець не потерпає ні через когнітивні труднощі, ні че-
рез мотиваційні проблеми, ні через реакцію оточення. Він просто обирає позицію ком-
фортного для нього пристосування до потреб та очікувань інших осіб. Йому з різних 
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поглядів зручно вдаватися до такої мовної поведінки, яка домінує в тому середовищі, де 
він перебуває: на звернення по-російському відповідає по-російському, на звернення по-
українському відповідає по-українському, готовий сприймати інформацію тією мовою, 
якою вона подається, тобто тут ніби немає психологічних бар’єрів як таких.

Можливо, із погляду наукової психології чи професійної психотерапії можна вести 
мову про специфічні особистісні проблеми, шукати причини відмови особи від власної 
чіткої позиції. Проте для самого суб’єкта такий стан може бути цілком комфортним і 
влаштовувати його, не викликаючи надмірних заперечень і сумнівів. 

Проблема ж може полягати, власне, в оточенні. У цілковито або переважно росій-
ськомовному україномовний суб’єкт, який поводиться конформно, виявляється зму-
шеним до переходу на російську мову спілкування, і такого типу осіб є чимало в ро-
сійськомовних регіонах, де вони заради «чистого спокою» відмовилися від активних 
виявлянь своєї україномовності та наполягань на україномовності оточення. Якщо така 
поведінка є результатом свідомого вибору (хоч і під тиском об’єктивних обставин), то її 
можна оцінювати як доволі адекватну й оптимальну. 

Певна проблема для цих осіб виникає тоді, коли в їхньому російськомовному 
середовищі з’являється хтось, хто виявляє принципову україномовність і тим самим ніби 
закликає або провокує їх актуалізувати власну україномовність. Така своєрідна провокація 
може порушувати дотеперішній стан комфорту і викликати «зайві» переживання. Перед 
суб’єктом постають дві можливості: або підтримати україномовність, а відтак наразитися 
на певний дискомфорт у спілкуванні з оточенням, або стати на бік оточення і відмовитися 
від намагань українізувати своє спілкування.

Очевидно, у загальному контексті зміни мовних співвідношень в Україні такі кому-
нікативно конформні особи дедалі частіше потрапляли і потраплятимуть у ситуацію, де 
їм потрібно визначатися із ставленням до української мови. Комунікативний комфорт 
дедалі частіше порушуватиметься, а відтак наростатиме проблемність звичної комфор-
тної для них позиції.

У наших дослідженнях ставлення студентської молоді до україномовного середо-
вища (за участю Д. Позняка, Г. Циганенко, В. Чорного) зафіксовано цікавий факт: росій-
ськомовні студенти з південно-східних регіонів висловлюють досить високу готовність 
спілкуватися по-українськи, але реально цього не роблять. Згідно з отриманими даним, 
їм ніби «незручно» виявляти ініціативу з українізації спілкування, бути першими, хто 
пропонує україномовне спілкування. Проте якщо хтось інший стає таким ініціатором, то 
їм набагато легше підтримати цю ініціативу і перейти на українську мову.

Описані психологічні бар’єри мовної українізації (семантична ригідність, семантична 
інертність, ідеологічні постави, культурницький конформізм, негативна реакція оточення, 
комунікативний конформізм) не охоплюють усього простору можливих ускладнень 
у процесі розширення активного вживання української мови російськомовними гро-
мадянами, проте сукупно вони відображають основну проблематику, значущу для 
вироблення та можливої корекції практичної поведінки в мовній сфері. 

Як це завжди чи майже завжди буває в соціально-психологічних явищах, в основі 
їх лежать процеси індивідуального і колективного змісту. Видається, що індивідуальну 
основу бар’єрів мовної українізації становить боротьба багатьох російськомовних гро-
мадян за збереження власної ідентичності – більшою чи меншою мірою неукраїнської 
(див., напр., [6]). А з погляду колективного змісту цих бар’єрів можна вести мову про 
вплив і значення колективної феноменології – спільно-взаємодійного відображення дій-
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сності представниками російськомовної спільноти, які в процесі взаємодії обмінюються 
враженнями, очікуваннями, намірами, потребами і спільно творять свій життєвий простір, 
у якому специфічно поєднуються та співвідносяться українська і російська мови.

Особистісна ідентичність та колективна феноменологія виявляються характеристиками 
цілісного мовного дискурсу сучасного українського суспільства, який є соціально-психо-
логічним продуктом тривалого суспільного розвитку і змінюється не під впливом законів 
чи розпоряджень (вони самі є лише його складовими), а в результаті не менш складного 
суспільного розвитку. Усі його сфери зливаються в цілісний дискурсивний чинник-ба-
р’єр на шляху мовної українізації – індивідуальної і колективної.
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МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ

В силу возраста мыслительные структуры младших школьников еще не готовы 
для полноценного понимания понятий на уровне формальных операций. Но методики 
традиционного обучения включают освоение детьми научных терминов. В предлагаемой 
вниманию статье исследуется подход, при котором, метафора, объединяющая в себе 
образность (представляющую синтетичность сознания) и аналитичность, может слу-
жить инструментом развития абстрактного мышления. 

Ключевые слова: метафора, воображение, абстрактное мышление.
By virtue of age cogitative structures of younger schoolboys are not still ready for a ready for aready for a 

comprehensive understanding of the concept at formal operations level. But the methods of operations level. But the methods ofoperations level. But the methods of 
the traditional teaching include mastering by the children of scientific terms. In this article mastering by the children of scientific terms. In this articlemastering by the children of scientific terms. In this article 
was explored approach by which a metaphor uniting in itself vividness (presenting synthetic explored approach by which a metaphor uniting in itself vividness (presenting syntheticexplored approach by which a metaphor uniting in itself vividness (presenting synthetic (presenting synthetic(presenting synthetic 
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of consciousness) and analytical steps can serve as the instrument of development of children the instrument of development of childrenthe instrument of development of children 
abstract thought. 

Key words: Metaphor, imagination, abstract thought

Для общества, заинтересованного в своем будущем, актуальной становится сфера 
образования. Вполне закономерно, что с развитием общества должны изменяться и об-
разовательные технологии. Но что в первую очередь нужно учитывать, что бы совершен-
ствование методов и подходов обучения и воспитания в конечном итоге вели к прогрессу, 
а не к регрессу? 

Многие ученые и педагоги, среди которых Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
В. В. Давыдов, Я. Корчак, Н. К. Крупская, В. А. Сухомлинский и другие, обращали вни-
мание на то, что, в первую очередь, необходимо учитывать природу развития ребенка. 
Для того чтобы будущий член общества как можно более полноценно мог включить свой 
потенциал в общую составляющую культуры, необходимо наиболее полно раскрыть те 
способности, которые формируются в каждом определенном возрасте с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого. 

Постановка проблемы. Современная система образования исходит из подхода, 
выдвинутого еще Яном Амосом Коменским, заключающегося в том, чтобы передать 
новому поколению все лучшее, что достигнуто человечеством. Увеличивающиеся объе-
мы знаний, которые необходимо было освоить, приводили к тому, что обучать научным 
понятиям начинали со все более младшего возраста. Возникали несоответствия между 
тем, что требовалось освоить и возрастными способностями ученика. Подобное проти-
воречие не могло обойти стороной и обучение языку. Так, к примеру, школьники младших 
классов изучают такие категории, как существительное, прилагательное, глагол и другие 
абстрактные понятия, исходя из логической системы их определений. По утверждению 
Пиаже и многих других психологов, только в 12-14 лет мышление детей выходит на 
тот качественный уровень логики, на котором они способны полноценно воспринимать 
абстрактные понятия. 

Что такое существительное? Ребенку объясняют, что это часть речи, которая отвечает 
на вопросы: «Кто»? «Что»? и обозначает предмет. Что значит обозначает предмет? И 
если существительное обозначает предмет, тогда почему слово «бег», которое обозначает 
действие – существительное? А что собой представляет «часть речи»? Каким образом 
речь делится на части? Ведь, если речь, которую мы воспринимаем или сами производим, 
разделить на части, то должны получиться отдельные фразы. А такие категории, как 
существительное, прилагательное, глагол, больше выражают видовые или родовые при-
надлежности слов в речи. И образное восприятие слов, принадлежащих, к примеру, к 
роду глаголов, берущему начало в глубине веков, богаче и обращает внимание на их раз-
витие (конечно, подобные сравнения, призваны только более осмыслено воспринять те 
нормы, которые исторически уже сложились). Но если все же у ребенка, с его природной 
любознательностью и возникают подобные вопросы, то как правило они не находят 
должного ответа, а переводятся в рамки существующих стандартов преподавания. 

Ребенок вынужден заучивать правила, не вникая в суть, не понимая глубины. И не 
потому, что ему «не дано», а потому, что он еще не может полноценно владеть своим 
мышлением на уровне формальных операций. Его мыслительные структуры еще 
не созрели для этого. Но у ребенка есть свои преимущества, которыми наделила его 
природа – неугомонное воображение. А не оно ли позволяет отвлечься, отделиться от 
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непосредственно воспринимаемого, что, по сути, полагаем, и является первым шагом 
абстрактного отвлечения. И если мы также обратим внимание, что в основе механизма 
воображения – перенос свойств с одних образов и мыслительных образований на другие, 
слияние этих свойств в новый образ, то закономерен вопрос о роли метафоры в освоении 
детьми абстрактного мышления. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, что метафора, объединяющая 
в себе образность (связанную с синтетичной стороной сознания) и аналитичность, при 
соответствующем подходе, может служить довольно сильным инструментом развития 
абстрактного мышления. 

Целью представляемого исследования является рассмотрение роли метафоры в 
освоении детьми абстрактного мышления.

Человеческое сознание на протяжении тысячелетий училось познавать мир и «в за-
рождающемся искусстве мыслить первородным было воображение» [4:120]. По всей 
видимости, наскальный знак первобытных людей был первым шагом в способности 
отделиться, отстраниться от непосредственного восприятия действительности. Моде-
лирование окружающей действительности в отвлеченной форме и легло в основу фор-
мирования качественно иного понимания мира, отделившего нас от животных. Человек 
стал накапливать знания, используя инструментарий знаков и символов. 

Умение сотворить из известного новую, неизвестную ранее реальность мыслимого, 
вообразить, воссоздать новый образ позволило выйти на новую грань соприкосновения 
с действительностью. Это позволило, осваивая сферу искусственного, получить воз-
можность сравнения возможных вариантов осуществления реальности и обрести дар 
самосознания. Осваивая различные виды искусств, мы стремились прорвать границы 
бытия. «Своеобразный «инстинкт» к бессмертию, к постоянству, к абсолюту реализо-
вывался через способность творческого воображения, позволяющую постичь мир – как 
единство многообразного» [2]. 

Рассматривая механизмы художественного творчества, Л. С. Выготский обращал 
внимание на сотрудничество двух его составляющих, которые бы мы характеризовали 
такими понятиями, как синтетичность и аналитичность. «Для того чтобы соединять 
впоследствии различные элементы, человек должен раньше всего нарушить ту естест-
венную связь элементов, в которой они были восприняты» [3:254]. Так, при создании 
образа Наташи Ростовой «Толстой должен был выделить отдельные черты двух родных 
ему женщин» [там же] и синтезировав эти черты, сотворить символ русской женщины. 
Обратившись к метафоре, не трудно заметить, что она так же содержит в себе такой 
же механизм переноса интересующих нас свойств с разного рода вещей и слияние их в 
новом образе. Вот это выделение отдельных черт и оставление без внимания других и 
объединяет метафору с механизмами абстракции. На этой основе, в дальнейшем человек 
учится выделять именно наиболее существенные стороны рассматриваемых предметов 
или явлений [там же].

Таким образом, мы подходим к утверждению, что абстрактность в мышлении, во-
ображение и метафоричность сознания имеют тесную взаимосвязь. Говоря о метафо-
ричной стороне сознания, мы  имеем в виду способность осмыслять  предметы и яв-
ления одной категории  в терминах предметов и явлений другой категории, «виденье 
одного объекта через другой и в этом смысле [метафора] является одним из способов 
репрезентации знания» [6:55]. По сути, абстракция и заключается в том, что мы, рас-
сматривая одни компоненты, соотносим их с другими. А сам плацдарм для действий 
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мысленного конструирования обеспечивается процессом, называемым воображением. 
Воображение – способность человека к построению новых образов путем пере-

работки психических компонентов, приобретенных в прошлом опыте. И хотя для во-
ображения характерна высокая степень наглядности и конкретности, именно на ее мо-
делирующей сущности и развивается способность к абстрагированию. «Создаваемые им 
модели есть не  что иное, как фрагменты осмысления  объектов в терминах других, не 
свойственных им, систем» [7]. Соотнесение с понятиями, имеющими отношения к другой 
системе представлений, активизирует наше мышления в поисках приемлемого смысла. 
Неожиданная позиция рассмотрения позволяет раскрыть новые свойства интересующего 
нас объекта. Метафора для воображения – это своеобразный инструмент выстраивания 
новых  образов и смыслов. По утверждению Н. Д. Арутюновой, «метафора позволяет из-
влекать  признаки из предмета, превращать  мир предметов в мир смыслов» [1]. 

Так, говоря об источнике когнитивного аспекта метафоры, важно обратить внимании 
на способность нашего сознания улавливать и создавать подобие силой своего вообра-
жения, сопоставляя  несопоставимое и соизмеряя несоизмеримое. «В метафоре как бы 
потенциально заложена сила, разрушать границы невозможного» [8:120]. А это и дает 
возможность создавать новые искусственные миры и, сравнивая их между собой и с 
действительностью, выбирать лучшее, что есть в каждом из них. 

«Вероятно, универсальный  смысл существования функции воображения у челове-
ка состоит как раз в  том, чтобы сознание искусственным  образом строило новые, пусть 
даже  парадоксальные, ситуации, своеобразные «модели самоудивления», порождающие в 
процессе самодвижения многочисленные формы новой  онтологии» [7].  Соприкасаясь с 
детским творчеством и  осмысляя его механизмы, мы  так же, как и цитируемая выше Е. Е 
Сапогова, обратили внимание на то, что интерпретация метафор и нонсенсов, их иллюстри-
рование и самостоятельное создание, являются важными приемами развития мышления. 

По своей природной любознательности дети стремятся объяснить все, во что бы 
то ни стало. И метафора играет здесь существенную роль. Так услышав фразу, море 
смеется, Денис интересуется: «А разве у воды есть ротик?» И сам же отвечает: «Да, 
да это когда волны сильные. Они как ротики раскрываются». Живое воображение 
детей порождает много неожиданных вопросов: «А где у стола коленки? А если весна 
наступит, она никого не раздавит?». Начинается мыслительная работа, побуждаемая 
потребностью увязать новое видение с имеющимся у ребенка опытом, и найти, таким 
образом, приемлемое объяснение. 

Для того, чтобы проверить, насколько использование метафорических средств может 
повлиять, на понимание детьми абстрактных понятий, мы организовали внеклассные за-
нятия с контрольными группами школьников четвертых классов. На первом этапе с учени-
ками проводился индивидуальный опрос. Основной его целью было определить различия 
между первоначальным восприятием нестандартных сочетаний слов и дальнейшим, после 
ряда эмоционально ярких занятий, стимулирующих творчество. Опрос состоял из двух 
частей, которые проводились с небольшим разрывом во времени. Детям предлагалось 
объяснить понимание когнитивных метафор (танец смеха, сказка улыбки, улыбка сказки, 
краски времени и др.), соотнести слова с рисунками и мелодиями, сочинить сказку. 

Следующий этап – групповые занятия, включающие в себя лингвистические игры, в 
которых использовался потенциал метафор к таким абстрактным понятиям, как сущест-
вительное, глагол, прилагательное из области грамматики, а также деление, произведе-
ние, количество и др. – из математики. С данными терминами ребята уже знакомились 
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на школьных уроках. Но, как правило, дети не понимают их сути, а выдают заученные 
правила. К примеру, что прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак 
предмета и отвечает на вопросы «Какой»?, «Какая»?, «Какое»? Но что такое предмет и в 
чем его отличие от признака – на этот вопрос дети затрудняются дать ответ, соответству-
ющий подходам преподаваемой науки.

В установившейся системе обучения не уделяется должного внимания различиям 
между явлениями окружающего мира и их знаковыми замещениями. В связи с этим, 
оказываются затушеванными и многие существенные особенности возникновения и фун-
кционирования понятий. «Отождествление внешних опознавательных признаков с со-
держанием понятия приводит к тому, что его реальные предметные источники остаются 
нераскрытыми» [5:25]. Но методики преподавания нарабатывались практикой и подби-
рались те из них, которые позволяли донести до учащихся необходимые знания. Поэтому 
и возникала опора на внешние опознавательные признаки. Мы предполагаем, что при 
том подходе, который мы предлагаем в нашей работе, ребенок приобретает возможность 
обратить внимание на относительность средств классификации, на их посредническую 
роль, подобно строительным лесам, при возведении здания знаний. 

В нашем исследовании мы в процессе занятий, демонстрировали карточки с группами 
слов. Например: «гора, ветер, цветок»; или: «шоколад, шкаф, птица» и т. п. Детям предлага-
лось присоединить каждое из трех слов одной из групп к карточкам, на которых были запи-
саны грамматические или математические термины: «Какое из данных слов вы поставили 
бы рядом с существительным, какое – с прилагательным, а какое – с глаголом?» 

Так можно было распределить карточки, к примеру, следующим образом: гора – к су-
ществительному, т. к. в данном комплексе примеров оно представляет собой нечто боль-
шое и основательное, ветер – к глаголу, т. к. ему свойственна динамичность, а цветок – к 
прилагательному, потому что способен украшать.

ЖВ11: / существительное это гора / оно стоит как гора / оно большое / ну самое 
оно главное / 

ЖВ11: / а ветер не стоит / он / 4 / дует / ЖВГ11: он все время что-то делает / 
как глагол / 

… а прилагательное как связано с цветком? / МДД10: / цветок он пахнет / 3 / 
красивый / обозначает красоту / ЖВГ: / прилагательное обозначает признак пред-
мета / какой он предмет / красивый / 

МДД11: / шоколад он вкусный / и прилагательное / 4 / обозначает качество пред-
мета или чего-либо, правда / ЖВГ11: да он показывает какой он / этот предмет / 
красивый там / вкусный / какой он есть / 

ЖВГ11: / птица она летает / она как и ветер / что-то делает / и глагол делает 
/ означает деланье/ 

Но кто-то может отнести ветер и к прилагательному, потому что, на его взгляд, ветер 
может быть «сильным», «холодным». А цветок – к глаголу, потому что он растет. 

ЖПА11 / прилагательное / …гора / … да гора может быть очень красивой / с 
водопадами / 

МПК10 / а я / отнес прилагательное к ветер потому что / ветер сильный / он 
может даже поезд поднять / я слышал такое / 

Главное, чтобы ребенок объяснил свои предположения, так как важно то, что через 
подобное сопоставление ребенку удается уловить те сущности, которые и обозначаются 
грамматическими категориями существительного, прилагательного, глагола. И при данном 
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подходе довольно большое значение имеет разнообразие вариантов соотносимых пар, так 
как при их сопоставлении фильтруются именно существенные признаки рассматриваемых 
понятий. В результате дети как полнее и глубже понимают суть самих понятий, так и осоз-
нают условность их наименований. И, несмотря на то, что детскому мышлению в этом 
возрасте свойственен синкретизм, при таком подходе формируется качественно иное ос-
воение терминологического аппарата, более свойственное природе мышления. А ведь и 
механизмы озарения при научных открытиях подобны метафорическим. 

К моменту написания статьи еще не были проведены итоговые контрольные опросы, 
но в ходе самих занятий заметны изменения детей в умении намного свободнее пользо-
ваться метафорическим потенциалом.

 МВВ11: /…фонтан музыки/
ЖКА10: /… целая гора слов /
МКА11: /…этот рисунок мне подсказывает / что умножение это много чего-то / 
ЖВГ11: / и тогда слово стало улыбаться / и поняли что это была просто шутка / 
ЖАА11: / танец осени / это когда листья с ветром танцуют /
В процессе таких занятий, дети учатся не бояться непонятного, не закрываться, а пы-

таться находить выход и решение путем наложения на проблемные компоненты свойств 
известного и понятного. 

Для теоретического знания, по мнению В. В. Давыдова, характерна минимизация на-
глядно-образных опор при максимуме словесных построений. Но школьная практика, 
да и повседневная жизнь показывают, что оперирование абстрактно-теоретическими по-
нятиями при минимуме или полном отсутствии наглядных опор весьма затруднено. Поэ-
тому человеку приходится все время обращаться к таким опорам. Это укрепляет знания, 
поскольку насыщает и конкретизирует различными частными случаями и примерами [5]. 

Таким образом, В. В. Давыдов подводит к тому, что критериями в оценке того, на-
сколько ребенок может владеть абстрактными понятиями, можно рассматривать «умение 
ребенка привести соответствующие примеры и иллюстрации» [5:25]. В исследовании 
когнитивных механизмов связи образного и аналитического потенциала метафоры с воз-
растными особенностями развития абстрактного мышления заключается теоретическое 
значение нашей работы. 

Практическая значимость представляемого исследования в том, что данный под-
ход вводит младшего школьника в основы культуры научного познания. Ребенок знако-
мится с условностью знакового инструментария, возможностью по-разному взглянуть 
на один и тот же объект и задуматься над получаемыми различиями. 

Таким образом, опора на синкретизм детского мышления позволяет богаче раскрыть са-
мую суть механизмов познания. Восприятие ребенком мира можно сравнить с мышлением 
«алхимиков, которые имели в основе гипотезу единства материи, перекликающуюся с взгля-
дами античных философов на природу вещества» [2]. К подобному пониманию применим 
так называемый «закон четырех стихий»: «необходимо, чтобы воображение нашло свою ма-
терию, чтобы какая-нибудь из материальных стихий отдала ему присущую ей субстанцию, 
присущие ей законы, характерную для нее поэтику» [2]. Поэтому так необходимо дать ре-
бенку возможность пройти свой путь исследования, провести его по многообразию образов, 
которые формируют основы наиболее развитого мышления – абстрактного. 

В перспективы нашей работы входит проведение исследований, позволяющих 
детальнее разобраться в речевых аспектах развития мышления, а также создании обу-
чающих методик, использующих метафорический потенциал.
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ПОНЯТИЯ « ИНДИВИД» И « ЛИЧНОСТЬ».
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИХ ФОРМИРОВАНИЕ

С момента рождения на свет человек начинает осваивать сумму человеческих ка-
честв. Он приходит в мир как индивид, т. е. единичное природное существо, предста-
витель вида Homo sapiens. Это продукт длительного эволюционного развития на нашейHomo sapiens. Это продукт длительного эволюционного развития на нашей sapiens. Это продукт длительного эволюционного развития на нашейsapiens. Это продукт длительного эволюционного развития на нашей. Это продукт длительного эволюционного развития на нашей 
планете Земля. За миллионы лет своего существования он стал носителем индивидуа-
льно-своеобразных черт, чтобы прожить свой век. Это понятие, скорее, биологическое, 
природное, чем социокультурное, так как в него не входят специфические особенности 
человеческого общества, в котором индивиду предстоит жить. 

В то же время понятие «индивид» включает наследственные задатки психических 
качеств, или психические свойства личности, которые, развиваясь, и создают личност-
ные свойства человека.

Как из индивида формируется личность? Меня, как учителя истории и обществове-
дения, а со временем и кандидата наук, доцента ведущего курс социологии, сама жизне-
деятельность заставила разобраться в этой далеко не простой проблеме. Разобраться, как 
те задатки психических и социальных качеств, которые передаются каждому из нас на 
генном уровне, вызревают в свойства личности.

В литературе (научной и художественной) описано немало случаев, когда маленькие 
дети попадали в мир животных, лишались человеческого общения.

Всем известен пример Маугли, описанный О. Киплингом. Во всех подобных случаях 
закономерности развития человеческого индивида сохранялись. 

 В 1991 г. в Таджикистане у стаи волков был отбит юноша, который несколько лет 

© Готовский Л. А., Калуев А. Г., 2008
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провел с этими животными. Как индивид, он был хорошо физически развит, ловок, имел 
крепкие зубы, умел угрожающе рычать, прыгать и т. д. Но он так и не смог научиться 
держать в руках карандаш, писать и читать, выражать свои мысли вслух (научился выго-
варивать отдельные слова). Он не смог овладеть какой-либо профессией.

Газета «Сегодня» от 23 ноября 2006 г. описывает случай, когда мальчик 2 года жил в 
будке с собаками. Когда его привезли в больницу, он не умел пить из чашки, лакая жид-
кость, как зверь. Родителей мальчика (цыган и 21-летняя украинка) это не интересовало. 
Истощенного мальчика из цыганского поселка под Сумами отвез к врачам сосед. В боль-
нице ребенок пережил три клинические смерти, но докторам удалось вернуть его с того 
света. Он не умел ходить, стоял на четвереньках и прогибался, как щенок. В больнице 
мальчик произнес первое слово: «Дай».

А в г. Мариуполе правоохранители подобрали на автовокзале 14-летнего «Маугли», 
который не боялся большого скопления людей и разговаривать умел, но лексикон бо-
гатым не назовешь – в свои 14 лет подросток ни одного дня не был в школе и не умел 
ни читать, ни писать. Вияснилось, что 37-летняя женщина и ее двое сыновей пяти и 
четырнадцати лет приехали почти год назад из Полтавы и все это время они не имели 
ни постоянного места проживания, ни заработка (см. газета « Україна молода», 8 лютого 
2007 р.).

«МК в Украине» от 7-14 февраля 2007 г. дает перепечатку из htt://www.renters.comhtt://www.renters.com.renters.comrenters.com.comcom 
о «девушке-маугли», когда в камбоджийских джунглях нашли пропавшую 19 лет назад 
девушку. Она жила в лесу с восьмилетнего возраста, ее нашел один из местных жителей 
после того, как у него стала пропадать еда из амбара. Он решил выследить воришку, ко-
торым и оказалась «девушка джунглей».

Шеф местной полиции охарактеризовал ее как «получеловека-полуживотное». 27-ле-
тняя девушка не умеет пользоваться столовыми приборами, боится людей, и предпочи-
тает ходить без одежды. Кроме того, она совершенно не владеет человеческой речью и, 
соответственно, не может рассказать об обстоятельствах своего исчезновения и о том, 
где и как провела эти годы. Специалисты считают, что историю ее жизни будет восста-
новить крайне трудно.

Как предполагается, имя девушки Рочом Пнгием, она пропала в 1988 году, когда ее 
семья перегоняла буйвола по джунглям. Сал Лоу, 45-летний житель провинции Ратта-
накири, где была обнаружена девушка, утверждает, что он ее отец. По словам Лоу, он 
узнал дочь по шраму на правой руке, который она получила в детстве. Однако, чтобы 
окончательно установить родство, предстоит провести анализ ДНК родителей и девушки 
джунглей. Отец уже дал согласие на проведение анализа для установления отцовства. 

Так, время от времени, не только в безлюдних джунглях, но и в разных уголках мира, 
теряются, а потом находятся дети, которые успели утратить способность разговаривать, 
не знать и забыть то, что с пеленок через родителей передается от общества... 

Следовательно, решающее значение в формировании личности имеет окружение, а 
именно общество и уровень культуры, в котором живет человек.

 Итак, можем дать определение понятий:
– Индивидуальность – это характеристика уникальности, неповторимости, ориги-

нальности. Это набор черт, присущих только конкретному лицу.
– Личность – это представитель общества, продукт социально обусловленного, ин-

дивидуального развития, носитель социальных свойств. Личность – это индивид, вклю-
ченный в систему общественных отношений.
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Дав определение понятий, мы, естественно остановимся на сформулированной теме 
доклада. Личность является предметом изучения целого ряда гуманитарных наук: фи-
зиологии и филологии, философии и психологии, социологии и культурологии и др.

 Философия рассматривает личность с точки зрения ее мировоззрения, как субъекта 
познания мира. Филология – язык (устный, письменный) как средство общения личнос-
ти. Психология изучает личность в качестве более или менее устойчивой целостности 
психических свойств, процессов и состояний, которая и обуславливает поведение чело-
века. Социологический и культурологический подход заключается в определении соци-
альных и культурных свойств и качеств личности, т.е. тех, которые формируются под 
воздействием непосредственного окружения и всего общества в целом. 

 Процесс становления и формирования индивида в личность имеет две стороны. Ос-
тановимся в самом сжатом виде на них.

Внутренняя сторона подразумевает развитие в человеке психических свойств (темпе-
рамент, характер, способности, направленность) и психических процессов (ощущение, 
восприятие, представление, память, мышление, внимание, воображение, воля, эмоции и 
чувства), появление психических образований (знания, навыки и умения). Эта сторона 
процесса формирования личности является предметом изучения психологии. 

 Внешняя сторона процесса формирования личности является ответом на вопрос: 
«В какой мере на эти психические (и физиологические) процессы влияет общественное 
окружение, в котором происходит жизнедеятельность человека?»

Личность как объект социокультурных отношений, формируясь, впитывает эти от-
ношения, учится изучать определенные ей роли, усваивает ценности и нормы общества, 
образцы поведения. Все это накладывает отпечаток на те физиологические и психичес-
кие процессы, которые формирует личность.

Личность как субъект социокультурных связей имеет определенную независимость, 
автономность от общества, дающую возможность чувствовать себя не только частью 
единого социального целого, но и противопоставить себя, бросить вызов ему. 

 Автономность личность связана с умением управлять собой; предполагает наличие 
не только сознания, но и самосознания, т.е. не просто сознания мышления и воли, а спо-
собности к самоанализу, самооценке, самоконтролю в своей жизнедеятельности.

Американский социолог Джордж Мид полагает, что формирование личности прохо-
дит три стадии. Перечислим их.

Стадия имитации (подражания). На этой стадии родившийся ребенок копирует по-
ведение взрослых, не обязательно понимая его, часто бессознательно. На этой стадии 
(до полутора-двух лет) они стремятся делать то и так, что и как делает его мать, отец, 
старшие братья и сестры. Поэтому они предпочитают пользоваться не игрушками, а ре-
альными предметами: ложкой помешать борщ или суп в кастрюле, как мама, отказаться 
есть манную кашу (как старший брат или старшая сестра). Имитация как социальное 
подражание существует не только в детском возрасте, но и у взрослых.

Игровая стадия. В этот период у ребенка настолько развились от конкретных предме-
тов абстрактные представления, что он не может подменить реальные предметы игруш-
ками. Дети начинают примерять определенные роли (папы, мамы, военного, врача, води-
теля машины и т. д.). Поэтому эту стадию Дж. Мид назвал также стадией ролевых игр.

 Стадия коллективных игр. Ребенок учится распознавать ожидания окружающих. 
Например, играя в футбол и получив мяч, мальчишка может идти в обводку, дать члену 
своей команды пас, ударить по воротам – все действия соответствуют роли нападающего. 
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Выбор определенного действия полностью социален: ребенок исходит из своего положе-
ния игровой ситуации (положения партнеров, противников и т. д.).

Концепция игровой культуры (об этом см. мой доклад: «Игровая концепция культу-
ры в жизнедеятельности общества» //Мова і культура. – Вип. 8. –Т. 1. –Філософія мови і 
культури. Вид. Дім Дмитрика Бурого. – К.: 2005. –С. 215 -219).

 Структура сформировавшейся личности (по Дж. Миду) состоит из двух компонен-
тов: « Я – сам» и « Я – меня». «Я – сам» – это отклик личности на других людей и об-
щества в целом. « Я – меня» – это объект самосознания, самопонимания, рефлексия на 
оценки других.

По представлениям австрийского ученого Зигмунда Фрейда, индивид всегда нахо-
дится в конфликте с обществом, и его биологические побуждения противоречат соци-
альным нормам. Именно в постоянной борьбе с природными индивидуальными инстин-
ктами, с социально-культурным контролем и формируется структура личности, которая 
состоит из трех составляющих:

1. Ид (« Оно») – является источником внутренней, в основном сексуальной, энергии, 
рождающей стремление к удовольствию. При ее освобождении ослабляется внутреннее 
напряжение и возникает удовлетворение. Это безопасный компонент личности. 

2. Это (« Я») – сознательный цензор, контролирующий побуждения бессознатель-
ного компонента, индивидуализирующий поступки человека. Развивается по мере роста 
самосознания личности. 

 3. Суперэго (« сверх – Я») – оценочный компонент. Его формирование заменяет оцен-
ки родителя, окружающих. По мере развития личности суперэго, входящие в его структу-
ру, как бы заменяет общественное мнение. На самом деле это и есть тот психический ком-
понент, который сложился в структуре личности под действием социального контроля.

Индивидуальные особенности накладывают отпечаток на формирование каждой 
личности и могут проявиться в тот или иной период в определенных социальных, воз-
растных и других условиях.

В нашем многогранном человеческом обществе немало людей, частично или полно-
стью выпадающих из-под его влияния, не получивших в процессе своего формирования 
его развивающихся импульсов. В результате – недоразвитие соответствующих личност-
ных качеств. Неумение логически или абстрактно мыслить, недостаток фантазии, от-
сутствие интереса к культуре означают, что у данной личности в детстве и подростковом 
возрасте не было достаточного детского, подросткового и взрослого окружения, что ре-
бенок не доиграл со сверстниками, не получил требуемых ответов от взрослых.

 В случае недостаточного уровня общения, недогрузки процессов памяти, мышле-
ния, воли, отсутствия эмоцонально-чувственных проявлений может наблюдаться про-
цесс-деградация личности. Именно от недостатка, хронической нехватки мыслительной, 
логической деятельности может развиваться умственная деградация, а вслед за нею еще 
страшнее моральная деградация – отсутствие нравственных ориентиров, отсутствие чувст-
ва сострадания. Преодолеть моральную деградацию трудно. Необходим целый комплекс 
мер по реабилитации людей, занимающихся и подвергавшихся насилию над личностью. 

 Улучшение социокультурных условий жизни, развитие образования, культуры, со-
вершенствование системы воспитания подрастающего поколения, общая гуманизация 
отношений позволяет индивиду логически сформироваться в личность. Взаимодействие 
природных и социокультурных сил – позитивные механизмы становления нашего «Я» 
как личности. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811.161.1’42: 821.161.1 – 31.09’06 В. Набоков
Ветлова Т. Н.

(Ужгород, Украина)

НЕПРЯМОЙ СПОСОБ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЯ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ В. В. НАБОКОВА 

У статті мова йде про непрямий спосіб номінації у прозі В. В. Набокова. Актуаліза-
ція периферійної колірної семи у романах письменника здійснюється за допомогою дано-
го способу, а саме – метафоричного і метонімічного переносу, порівняння. В. В. Набоков 
використовує більше індивідуальних метафор у своїй творчості. Вони полягають у взає-
модії прямого лексичного значення слова і додаткового контекстуального значення. Крім 
метафоричного переосмислення в основі лексики з периферійною колірною семою може 
бути метонімічне переосмислення, що являє собою перенесення найменувань предметів, 
явищ за суміжністю. В.В. Набоков також часто вживає порівняння з використанням 
кольоративної лексики для реалізації свого творчого задуму.

Ключові слова: лексика з периферійною колірною семою, метафора, метонімія, по-
рівняння, романи В. В. Набокова.

The article deals with the question of an indirect means of a nomination in V. V. Nabokov’s 
prose. Actualization peripheral color seme in Nabokov’s novels is carried out by means of a 
metaphor, metonymy and simile. V. V. Nabokov uses individual metaphors in the prose is more 
often. Metaphors represent interaction of a direct lexical word meaning and additional contex-
tual meaning. Except for metaphorical reconsideration in a basis of vocabulary with periph-
eral color seme can be metonymy. V. V. Nabokov also often uses color similes.

Key words: the vocabulary with peripheral color seme, the metaphor, the metonymy, the 
simile, V. V.Nabokov’s novels.

При изучении культуры невозможно обойтись без помощи лингвистики. Именно 
язык служит средством накопления и хранения культурно-значимой информации. Язык 
и культуру во взаимодействии изучает лингвокультурология. С данной точки зрения мы 
рассмотрим в данной статье лексику с периферийной цветовой семой. Известно, что 
традиция использования слов, обозначающих цвет, в качестве важного экспрессивного 
средства является очень древней. В создании целостной картины мира важную роль иг-
рает именно цветоощущение. Текстовые единицы с семантикой цвета создают не только 
наглядный образ, они несут определенную культурную информацию. 

Актуализация периферийной цветовой семы в прозе В. В. Набокова осуществляется 
с помощью непрямого способа цветонаименования – метафорического и метонимичес-
кого переноса, сравнительного оборота. 

В качестве метафоры понимают механизм речи, состоящий в употреблении слова, 
обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для наименования объек-
та, входящего в другой класс объектов, аналогичный данному в каком-либо отношении. 

© Ветлова Т. Н., 2008
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Иначе говоря, метафора – это перенос наименования с одного денотата на другой, ассо-
циируемый с ним, на основе реального и воображаемого сходства [1: 292]. Метафора в 
контексте легко узнаваема, поскольку ее нельзя принимать буквально. В поэтической 
метафоре главные ее качества нестандартность, невозможность замены образным эк-
вивалентом. Существование механизма метафоры позволяет с ее помощью создавать 
новые языковые значения, таким образом, метафора из фигуры речи переходит в язы-
ковой знак, что приводит к утрате словом или словосочетанием прежней и приобрете-
нию новой референции. Для продуктивности метафоры как средства создания новых 
наименований важную роль играет наиболее характерный для метафоры параметр – ее 
антропометричность. Она выражается в том, что «сам выбор того или иного основания 
для метафоры связан со способностью человека соизмерять все новое для себя по своему 
образу и подобию или же по пространственно воспринимаемым объектам, с которыми 
имеет дело человек в практической деятельности» [2: 136]. 

В целом в лингвистической литературе проблема метафоры рассматривалась издав-
на, однако если раньше она воспринималась как стилистическое средство или средство 
номинации, то в настоящем времени метафору считают способом создания языковой 
картины мира. Метафоричность, прежде всего, отражается в образных средствах язы-
ка, где культурно значимая информация выражена в коннотативном аспекте значения и 
играет важную роль при выборе языковых средств. Метафора – это поэтический прием, 
в основе которого лежит скрытое сравнение одного предмета с другим на основании 
какого-либо общего косвенного, чаще всего второстепенного признака. Метафоричес-
ким слово или выражение становится тогда, когда оно употреблено не в прямом, а в 
переносном значении. Метафорическое употребление слова пробуждает эмоциональные 
ассоциации – переживание слова чувством, а не мыслью. Выразительность метафоры 
связана и с той лексической средой откуда заимствованно слово. 

Рассматривая метафоризацию в творчестве В. В. Набокова, мы понимаем ее не как 
характерный для языка процесс расширения смыслового объема слова и появления у него 
новых общеязыковых метафорических значений (т. е. метафор языковых), а как способ 
усиления экспрессивных свойств словаря в художественном произведении, состоящий 
в переносном употреблении слов (т. е., создание поэтических или индивидуальных ме-
тафор) – наиболее эффективное и продуктивное экспрессивное проявление прозы. Ин-
дивидуальная метафора характеризуется семантической двуплановостью, состоящей во 
взаимодействии прямого лексического значения слова и добавочного контекстуального 
смысла. Так, в примере: …к ней вышла хмуро-вежливая, хмуро-нетерпеливая барышня в 
полупрозрачном платье, с кровавыми губами и толстым белым носом… [3: 44] – упот-
ребление прилагательного кровавыми, вызывающее у нас представление о ярко-красном 
цвете губ (что реализуется в данном контексте), но в то же время не исключающее и 
значения «покрытый, залитый кровью; окровавленный» (что в языке обычно).

Активное использование метафор – характерная особенность стиля В. В. Набокова. 
Это его главный инструмент в прозе, который позволяет увидеть невидимое, придать 
абстрактным вещам объем, цвет, запах. З. А. Шаховская в своей книге «В поисках На-
бокова» отмечает, что «Сирин любит метафоры, но в смелом сверкании его фраз никакое 
слово не случайно, все дозировано, как хорошо составленный коктейль» [4: 93]. Мета-
фора интересна еще и тем, что, создавая новое знание, она соизмеряет разные сущности, 
пропуская их через человека, соизмеряя мир с человеческим масштабом знаний и пред-
ставлений, с системой культурно-национальных ценностей. 
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В романах В. В. Набокова мы обнаружили «цветовые» метафоры, которые предста-
вляют собой словосочетание с прилагательным, обозначающим цвет или оттенок цвета. 
Очевидно, что метафора цвета у писателя становится одним из главенствующих спо-
собов познания и объяснения мира. Метафоры чаще всего реализуются в двучленных 
сочетаниях, в парах грамматически связанных слов. Это в первую очередь наблюдается в 
соединениях «цветовых» прилагательных (в их атрибутивной функции) с существитель-
ными: три липовых изумрудных листа [5: 317], проводник в шоколадном мундире [6: 62]. 
Двучленные сочетания – основной способ реализации метафор в прозе В. В. Набокова. 
При этом для писателя наиболее характерны сочетания «цветовых» прилагательных с 
существительными. 

Метафоры могут возникать и в трехчленных сочетаниях, разных по составу и семан-
тическим отношениям между их частями. Часты метафоры, реализуемые дистантно, в 
парах грамматически непосредственно не связанных элементов: А проснешься, – трез-
вый серый свет за окнами, в молочной мути неба скользит солнце, похожее на луну… 
[7: 187]. Так, в выражении молочная муть неба в отдельно взятых грамматически свя-
занных парах молочная муть и муть неба – обычные, общеязыковые употребления слов, 
однако во всем трехсловном сочетании есть метафора, реализуемая в паре слов молочная 
и неба, которые лишь соотнесены друг с другом при помощи имени существительного 
муть, вследствие чего возникает образ молочного неба, то есть такая же метафора, как и 
в обычном двучленном сочетании. В данном случае метафорично прилагательное, соот-
несенное с существительным другим, промежуточным существительным. 

Эффект метафоры может быть основан на противоположных ее качествах – на изоли-
рованности ее от окружающего контекста, на известной самостоятельности и несогласо-
ванности с контекстом. В результате возникают разные типы метафорических сочетаний. 
Это сочетание отвлеченного существительного с цветовыми прилагательными: Он ясно 
бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого сора, понявший, что все, кроме 
шахмат, только очаровательный сон, в котором млеет и тает, как золотой дым луны, 
образ милой, ясноглазой барышни с голыми руками» [7: 165], …и на светлых скатах 
морских волн мягко мелькали зеленые тени людей, облокотившихся у борта [Там же: 
84], Или глубже, дотошнее: понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, 
за жирным, зеленым гримом листвы? [8: 286]; разнотипные сочетания с предметными 
обозначениями: На самое озеро с ярко-зелеными куполами деревьев на той стороне и 
солнечной рябью посередине, держалось с достоинством [Там же: 293], …а между тем 
заряженная солнцем туча, наливаясь, растя, с набухшими бирюзовыми жилами, с ог-
ненным зудом в ее грозовом корне, всем своим тяжким, неповоротливым великолепием, 
заняла небо, лес… [Там же: 301] и т. д. Таким образом, кроме метафорического пере-
осмысления, в основе лексики с периферийной цветовой семой может лежать переос-
мысление метонимическое. Механизм метонимических переосмыслений представляет 
собой перенос наименований явлений, предметов и их признаков по их смежности или 
– шире – по их связи в пространстве и времени [9: 30]. Метонимия обращает внимание 
на индивидуальную черту, позволяя адресату речи идентифицировать объект, выделить 
его из области наблюдаемого, отличить от других присутствующих с ним предметов (ме-
тафора обычно дает сущностную характеристику объекта). 

В отличие от метафоры, занимающей в предложении преимущественно позицию 
предиката, метонимия ориентирована на позицию объекта, что связано с ее функцией 
идентификации, осуществляемой через референцию имени. Поэтому метонимия пред-
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ставляет собой сдвиг референции, тогда как метафора – сдвиг в значении [Там же: 31-
32]. В результате в сознании человека возникает совмещение впечатлений от предмета 
с другим предметом, смежным с ним в пространстве или во времени. Такие явления 
находят свое выражение в языке в виде метонимических словосочетаний. В представле-
нии писателя могут совмещаться предмет и признак от смежного предмета. Передавая 
такое представление, В. В. Набоков создает именные словосочетания, где имя существи-
тельное называет предмет, а согласованное с ним определение-прилагательное называ-
ет признак от смежного предмета. Например: Электрический поезд, шедший в Афины, 
наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять [10: 166]. Контекст 
раскрывает образную семантику словосочетания голубой день. Далее мы можем прочи-
тать: Ярко-желтая листва берез скудела с каждым днем… и с задумчивым весельем гля-
дело сквозь нее бирюзовое небо [Там же: 190]. Прилагательное бирюзовое, т.е. голубое, в 
этом словосочетании заставляет сближать данное понятие со словосочетанием голубой 
день. Такая контаминация предмета и признака от другого, смежного, предмета, пере-
данная словосочетанием, лаконично выражает представление о светлом, безоблачном 
дне. Необычность словосочетания заставляет читателя активно думать и ассоциативно 
связывать другие образы произведения с тем, который представлен в названном типе ме-
тонимических словосочетаний. 

Наиболее простым языковым средством образности является сравнение. В прозе 
В. В. Набокова сравнение может быть выражено разными языковыми конструкциями: 
творительным падежом (…огненным веером расходились лучи [11: 49]), сравнительными 
придаточными предложениями (Дом, где жил Федор Константинович, был угловой и 
выпирал, как огромный красный корабль… [Там же: 153]) и сравнительными оборотами 
(Идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп [Там 
же: 242]). Сущность сравнения состоит в сопоставлении двух или нескольких названных 
словами предметов, явлений, действий, качеств, имеющих близкие или одинаковые 
признаки. При этом сопоставляемые понятия сохраняют в сознании свою самостоятель-
ность, не сливаясь в одно впечатление, поэтому и семантика сравниваемых слов, сло-
восочетаний и предложений не меняется. Однако это не мешает совмещать в сознании 
писателя и читателя при передаче и восприятии сравниваемых предметов, явлений два 
представления. Приведем пример одного из сравнений: »Вы должны непременно навес-
тить нас на обратном пути», – поспешно и громко прервала Лужина, впервые взглянув 
с ненавистью на улыбающиеся, красные, как сургуч, губы и беспощадно глупые глаза 
[Там же: 216]. Придавая предмету, который сравнивается, четкость зрительно восприни-
маемой картины, В. В. Набоков вместе с тем в косвенной, но достаточно определенной 
форме выражает через сравнение свое отношение к предмету мысли. 

Как мы видим, сравнение обладает модальностью, оно не является нейтральным: 
в нем передано авторское отношение к изображаемому, его чувство. И вместе с тем ас-
социации, которые возникают при восприятии удачно подобранных сравнений, скажут 
значительно больше, чем простое, логически расчлененное описание. Сравнение, пере-
дающее образ и отношение к нему, – не самоцель, а действенное средство возбудить 
воображение читателя в том направлении, которое важно для В. В. Набокова. 

Ассоциации, вызванные сравнениями, могут быть использованы автором в самых 
разнообразных целях в зависимости от замысла произведения. Например: На берегу где-
то заиграли зорю, промахнули над пароходом две чайки, черные как вороны, и с плеском 
легкого дождя, сетью мгновенных колец прыгнула стая рыб [Там же: 84]. Описанием 
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состояния природы в то утро В. В. Набоков передает прощание Ганина с родиной и с Ма-
шенькой, его тоску, ощущение грусти. И в этом ему помогает и сравнение. Содержание 
этого сравнения тесно связано с содержанием всего приведенного примера, где через 
восприятие природы отражается внутреннее состояние наблюдательного и глубокого 
человека.

В языкознании достаточно подробно описаны средства выражения сравнений: сра-
внительные обороты и предложения и их структура, но до сих пор остается не изучен-
ным объем слов и словосочетаний, употребленных в сравнительных оборотах и пред-
ложениях, с их экспрессивной окраской и модальностью. Тогда можно установить, какое 
место в языке писателя занимают общеязыковые сравнения и сравнения, характерные 
для индивидуального стиля.

В сравнении, всегда передается чувство, настроение, экспрессивная оценка предмета 
мысли, которые соотносятся с экспрессией, заложенной в контексте. Например: Соня 
сделалась белой как полотно и опустилась на стул в прихожей [12: 257]. В данном сра-
внении писатель передает ужас, охвативший героиню, ее взволнованность, желание и 
невозможность помочь Мартыну. Такое сравнение дополняет своим содержанием об-
щую картину, описанную в романе «Подвиг», и отражают восприятие окружающего 
мира персонажами произведения. Но выбор сравнения зависит не только от содержания 
произведения или узкого контекста, он определяется и в известной мере творческой ин-
дивидуальностью, складом характера писателя. 

В. В. Набоков употребляет сравнения как активное средство в реализации своего 
замысла, открывающего читателю определенную сторону предмета, на которую важно 
указать в данном контексте или в романе. Таким образом, в основе сравнения в прозе 
В. В. Набокова, лежит сопоставление разных предметов, явлений, действий окружаю-
щего мира на основе сходства их признаков. В зависимости от того, с чем сравнивается 
предмет мысли, находится отношение автора к предмету мысли, оценка его. 

Непрямой способ цветонаименования делает художественную речь писателя дина-
мичной и красочной и является ценным источником сведений о культуре и менталитете 
народа. Лексика с периферийной цветовой семой занимает необычайно важное место 
в языке произведений В. В. Набокова, являясь также одним из способов отражения язы-
ковой картины мира писателя. Кроме того, данная лексика отражает фундаментальные 
культурные ценности, потому что основана на культурно-национальном мировидении.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ФОНА В УЧЕБНОМ ТЕКСТЕ 

В статье формирование культурного фона топонима Флоренция на материале 
учебника «Italia mia» доказывается возможность представления великого города как 
сверхтекста, состоящего из элементов, что позволяет объять бесконечность культур-
ного фона великого города в пространстве и времени.

Ключевые слова: сверхтекст, культурный фон.
У статті формування культурного тла топоніму Флоренція на матеріалі підручни-

ка «Italia mia» доводиться можливість представлення видатного міста як зверхтекс-
ту, що складається з елементів, що дозволяє обійняти безкінечність культурного тла 
видатного міста у просторі і часі.

Ключові слова: зверхтекст, культурне тло.
In the article forming of toponym’s «Florence» culture background on the material of the 

textbook «Italia mia» is proved the possibility to present the eminent city as a supertext, which 
consists of the elements, that permits to comprehend the endless culture background of the 
eminent city in time and space.

Key words: supertext, culture background.

В процессе создания второй части учебника нового поколения «Italia mia», предпола-
гающего преподавание языка сквозь призму лингвокультурологических реалий, возник 
вопрос о том, как должен строиться учебный текст, представляющий тот или иной зна-
чимый город Италии. 

Знание итальянской картины мира значительно облегчает работу специалиста в пе-
реводческой, преподавательской, предпринимательской и других видах деятельности. В 
современной науке понятие картины мира специфицировано в таких релевантных для 
лингвистики терминах и понятиях как модель мира, языковая и концептуальная карти-
на мира (труды Н. Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Л. П. Ивановой, Е. С. Кубряковой, 
Ю. С. Степанова, В. А. Масловой, В. В. Колесова, В. Н. Телия, Е. А. Селивановой и др.).

Освоение лингвокультурологических реалий является весьма актуальным, поскольку, 
с одной стороны, значительно убыстряет процесс овладения знаниями, с другой сторо-
ны, качественно помещает лингвистическую компетенцию на более высокий уровень. 

Курс учебника «Italia mia» позволяет освоить реалии итальянской культуры как со-
временной, так и прошедших эпох, быта, менталитета регионов Аппенинского полуост-
рова и островов, относящихся к территории современной Италии. 

Учитывая принципы компактности, информативности и доступности, положенные 
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в основу учебного текста, необходимо выработать метод представления города как лица 
Италии. Цель данной статьи – ответить на вопрос о том, как на нескольких страницах 
учебного текста представить айсберги истории и культуры, которые несут в себе Рим, 
Флоренция, Венеция, Неаполь и т. д. Для достижения поставленной цели обратимся к 
вопросу о формировании культурного фона топонима «Флоренция».

Выдвигается гипотеза о том, что всякий великий город является сверхтекстом. Сверх-
текст – это совокупность высказываний или текстов, объединeнных содержательно или 
ситуативно. Это целостное образование, единство которого зиждется на тематической и 
модальной общности, входящих в него единиц (текстов). Сверхтекст ограничен во вре-
мени и пространстве; как целостная речевая единица имеет коммуникативные полюсы 
– автора и адресата [1: 374].

Поскольку текстом признается не только словесное произведение, но и произведе-
ние музыки, живописи, архитектуры и т. п. [1: 528], возможно экстраполировать катего-
рии сверхтекста на пространство, заполненное знаковыми культурными единицами, 
каковыми являются артефакты и личности их создателей. Флоренция совершено чeтко 
несeт доминирующий отпечаток эпохи Возрождения. Несмотря на более поздний воз-
раст еe построек, в культурном сознании сложился стереотип, согласно которому эпо-
ха Ренессанса зародилась во Флоренции, что позволяет очертить сверхтекст топонима 
«Флоренция» рамками содержательности и ситуативности эпохи Возрождения. Многие 
выдающиеся, всемирно известные произведения Флоренции были созданы мастерами 
эпохи Возрождения или в их манере. Таким образом, видение, прочтение сверхтекста 
топонима «Флоренция» ограничено во времени эпохи Возрождения и в пространстве 
города. Как целостная «речевая» единица сверхтекст Флоренции имеет авторов, а также 
людей, задумавших создание тех или иных произведений, как отдельных шедевров (на-
пример, статуя Давида Микеланджело), так и программных сооружений (например, га-
лерея Уффици). Следовательно, сверхтекст топонима «Флоренция» представляет собой 
совокупность личностей, авторов и их артефактов, созданных в эпоху Возрождения во 
Флоренции. Данное определение является схематичным, далее рассмотрим функциони-
рование категорий сверхтекста на материале великого города.

Количество компонентов сверхтекста может быть разным – от двух-трeх единиц до 
трудно определимого количества. При этом единство компонентов в рамках сверхтекста 
обеспечивается цельностью затекстового денотата, который определяет его семантичес-
кую разновидность, относя сверхтекст либо к тематическому, либо к модальному вари-
анту. Сверхтекст тематического типа представляет собой объединение разных текстов на 
основе единства темы. Сверхтекст модального типа объединяет тексты на основе единс-
тва отношения их содержания к действительности или единства отношения автора к со-
держанию, выраженному в тексте. [1: 374-375]. Безусловно, узкая тематика произведений 
разных видов искусства будет разной, однако общим смысловым стержнем произведений 
эпохи Возрождения является антропоцентризм, красота, сила человека и его духа. Воз-
рожденческий антропоцентризм позволяет отметить не только общность тематики про-
изведений, но и общность отношения авторов к изображаемому. Следовательно, антро-
поцентризм эпохи Возрождения – это базовый критерий, объединяющий флорентийские 
произведения данной эпохи, как сверхтекст тематического, так и модального типов.

Н. А. Купина и Г. В. Битенская представляют следующую типологию сверхтекстов:
1. Открытые и закрытые. Закрытый сверхтекст отличается обязательной законченнос-

тью и имеет маркированный конец. Открытый сверхтекст не имеет маркированного конца 
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и поэтому отличается незавершенностью, предполагающей продолжение сверхтекста [1: 
375]. В данном критерии также прослеживается двойственное свойство сверхтекста го-
рода. С одной стороны, сверхтекст топонима «Флоренция» ограничен пространством (гео-
графические рамки города) и временем (эпоха Возрождения), с другой стороны, он беско-
нечен и остаeтся открытым, поскольку флорентийские школы вышли далеко за пределы 
Италии, а произведения в манере Возрожденческих авторов создавались и продолжают 
создаваться. Именно на основании критерия открытости сверхтекста возможно говорить 
о его пределах: в учебном тексте представляется город Флоренция, однако при сверхтекс-
товой интерпретации пространства и его наполнения рамки сверхтекста расширяются от 
Флоренции, Тосканы, Италии до широты, охваченной эпохой Возрождения флорентийс-
ких школ. Очевидно, тематические и временные рамки оказываются более значимыми, 
чем пространственные.

2. Сверхтексты различаются в зависимости от вида коммуникативной рамки, а 
именно с точки зрения категорий адресата и адресанта. В аспекте категории адресанта 
сверхтексты подразделяются на авторские и неавторские. Среди авторов произведений 
возрожденческой Флоренции существуют как конкретные, известные мастера, так и не-
известные, последователи определенных школ, неточно атрибутируемые произведения, 
а также заказчики, вложившие идейное и программное содержание в тот или иной 
объект. Например, галерея Уффици, задуманная как центр мировой культуры, куда она 
помещала сам город, в котором находится. Этот музей возможно интерпретировать как 
отдельное произведение Медичи, так и как совокупность шедевров разных авторов.

В аспекте категории адресата выделяются сверхтексты, ориентированные на отно-
сительно конкретного адресата и на адресата максимально обобщенного [1: 375]. И этот 
критерий в контексте сверхтекста-города интерпретируется также двойственно. Если 
адресатом конкретного произведения был конкретный человек-заказчик, впоследствии 
адресат значительно обобщился. Многие бессмертные полотна были созданы по заказу 
конкретных владельцев для украшения их домов, однако впоследствии стали достояни-
ем всего мира и человечества не только настоящего, но и будущего (например, «Весна» 
и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли). 

3. С точки зрения степени структурной определенности выделяются сверхтексты 
однотипно и неоднотипно структурированные [1: 376]. Ввиду разной сущности единиц 
сверхтекста-города возможно отметить двойственность и этого критерия. Произведе-
ния живописи, скульптуры, архитектуры, истории жизни их авторов и т. п. однотипно 
структурированы в рамках своего отдельного вида и неоднотипно структурированы в 
своей совокупности, объединяемой сверхтекстом. Однако при ярко выраженной неодно-
типности единиц, они объединены категориальной доминантой, которая наиболее обще 
может быть названа антропоцентризмом эпохи Возрождения, определяющим также и 
модальный тип сверхтекста города.

Таким образом, город как сверхтекст характеризуется двойственностью сверхтекс-
товых критериев, которая не исключает, а дополняет каждый их противопоставленных 
признаков. Сверхтекст-город характеризуется тематическим и модальным единством, 
он закрыт в совокупности уже созданных и существующих артефактов, но открыт и 
постоянно дополняем продуцированием подобных и изучением существующих произ-
ведений и их авторов, их воспроизведении в других видах искусства; адресат и адресант 
сверхтекста-города конкретизирован изначально, на момент создания произведений 
и максимально обобщeн впоследствии, расширяясь в пространстве и времени, ведь 
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 шедеврами возрожденческой Флоренции интересуются люди всего мира во все времена. 
Сверхтекст-город структурирован однотипно в рамках видов искусства и неоднотипен в 
единстве их разнообразия: и картины, и статуи, их интерпретация, изучение, воспроиз-
ведение относится к разным видам искусства (живопись, скульптура, литература и т. п.), 
однако объединяется категориальной доминантой антропоцентризма эпохи Возрождения.

Таким образом, топоним «Флоренция» представляет собой сверхтекст. Именно сверх-
текстовое видение города (музея, дома, пространства) позволяет осуществить его чeткое 
представление как пакет информации, который должен быть воспринят и усвоен чело-
веческим сознанием. 
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ВЗАЄМОДІЯ МОДАЛЬНОСТЕЙ У ВІДТВОРЕННІ КАРТИНИ СВІТУ ГЕРОЯ 
(на матеріалі новели В. Дрозда «Білий кінь Шептало»)

У статті розглядається проблема мовних засобів вираження взаємодії модальнос-
тей мислення в процесі втілення художнього змісту. Дослідження проводиться на ма-
теріалі новели В. Дрозда «Білий кінь Шептало».

Ключові слова: взаємодія модальностей, модальності мислення, модальна семан-
тика речення. 

The article deals with the problem of lingual means of the expression of the mental modali-
ties in the process of embodiment of the artistic sense in the aspects of their interaction. There 
has been examined V. Drozd’s story «White Horse Sheptalo».

Key words: the interaction of modalities, the modalities of mentality, the modal semantics 
of the sentence.

У сучасному мовознавстві чимало праць, присвячених вивченню категорії суб’-
єктивної модальності. Проте ці дослідження не дають повного уявлення про поняття 
модальності, що можна пояснити різними підходами лінгвістів до визначення природи 
цієї категорії. Зокрема, В. М. Брицин, В. В. Виноградов, 

В. З. Панфілов, С. Т. Шабат уважають модальність мовознавчою категорією, тому 
звертають увагу на комунікативно-прагматичний аспект у її вивченні. Предметом до-
слідження вчених є переважно граматичні засоби вираження модальності: переосми-
слення дієслівної категорії способу як показника граматичної модальності, з’ясування 
частиномовного статусу вставних слів, а також встановлення природи речень питальної 
модальності.

Окрім цього, категорія модальності є предметом дослідження у філософії, логіці, 
психології, і разом з тим тісно пов’язана з поняттями «судження» та «речення» як 
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 відображенням процесів людської свідомості [1: 9]. Саме цей аспект у мовознавстві є 
малодослідженим. У словнику з логіки зазначається, що модальність – це оцінка висло-
влення з певного погляду. Визначається декілька груп модальних понять, зокрема, такі, 
як алетична, епістемічна, деонтична, аксіологічна, часова модальності [2]. Кожен тип 
модальності відображає погляд суб’єкта на світ, самого себе в ньому, таким чином вони 
«становлять модальності людського мислення й почування. Вони визначають картину 
світу митця <...>» [3: 19].

Ураховуючи вищезазначене, можна припустити, що шляхом розгляду модальної се-
мантики речень у прозовому дискурсі можливе розкриття внутрішнього світу особистості. 
Мета нашої роботи полягає в аналізі закономірностей відображення картини світу героя 
через призму категорії модальності в новелі В. Дрозда «Білий кінь Шептало».

Застосувати до аналізу категорію модальності дозволяє, передусім, форма оповіді 
у творі: розповідь головного персонажа («білого коня Шептала»), яка дає можливість 
побачити світ очима героя, оцінити його, визначити статус героя в навколишньому світі. 
Образ білого коня Шептала є алегоричним, через нього автор прагнув передати життєву 
позицію і кредо неординарної особистості. У цьому можна переконатися, перечитуючи 
відтворення «думок» головного персонажа новели: «...вкладаючи в той погляд увесь ро-
зум білого коня: мовляв, ти ж знаєш, я не підведу, я інакший, ніж вони, нас із тобою 
таких тільки двоє...» [4: 104]; «головне, щоб він, Шептало, знав про свою білизну, а для 
чужих очей краще лишитися колишнім» [4: 111]; «Вони, люди, знають: на Шептала 
можна покластися» [4: 102]. 

У кожному із цих речень виражена думка про впевненість головного героя у своїй 
окремішності від інших, винятковості, гідності, розсудливості, поважності. Утверджуєть-
ся вона за допомогою семантики предикативних центрів «ти знаєш», «він знав», «вони, 
люди, знають», які підкреслюють усвідомлення й розуміння своєї сутності. Ці вирази є 
елементом вираження епістемічної модальності, яка визначає власне знання і виражається 
за допомогою понять, що стосуються переконання: «думає», «сумнівається», «вважає», 
«переконаний» [3: 90]. Окрім епістемічного модального оператора, на окремішність «бі-
лого коня Шептала» вказує позитивно-оцінна семантика деяких предикатів цих речень: 
«я не підведу, я інакший», де заперечна частка не в сполученні з дієсловом доконаного 
виду підвести, а також уточнювальна конструкція характеризують героя з кращого боку 
і додають модальної семантики впевненості. Продовжує цю ідею оператор алетичної 
модальності, виражений модальним словом можна з інфінітивом покластися, які 
конотативно несуть у собі позитивно-оцінну семантику, а також визначають природну 
сутність героя, а саме можливість довіритися йому, звіритися. Ще одним підтвердженням 
саме такої семантики слугує інтонація, яскраво виражена в реченнях: «...вкладаючи в той 
погляд увесь розум білого коня: мовляв, ти ж знаєш, я не підведу, я інакший, ніж вони, 
нас із тобою таких тільки двоє...» [4: 104]; «Вони, люди, знають: на Шептала можна 
покластися»[4: 102], – та логічний наголос на виділених словах, які додають змісту 
висловленого певності, надійності. Інтонація в цих реченнях іде вгору, що в писемному 
тексті відображене розділовими знаками (комами та двокрапками). 

 Засобом вираження епістемічної модальності у творі є таке сполучення слів, як «Але 
тепер ніхто не сумнівався в його ретельності» [4: 103], яке знову доводить читачеві, 
що рисами головного персонажа є відповідальність, уважність, сумлінність у ставленні 
до роботи, яку йому доручають. Це сполучення слів, яке виражає впевненість у «білому 
коні Шепталові», в його порядності, складається з дієслова у формі минулого часу й 
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заперечної частки не, які разом надають персонажу позитивної оцінки. Вона підсилена 
заперечним займенником ніхто, що вказує на велику кількість суб’єктів, які добре зна-
ють можливості головного героя. Отож, можна говорити про взаємодію в цьому реченні 
аксіологічної та епістемічної модальностей.

Продовжує цю ідею автор і в наступному реченні: «А може, конюх боїться, що ніх-
то з коней, окрім нього, не встигне до ночі порізати зелень…» [4: 102], – проте тут во-
на висвітлена в іншій формі й інакшими засобами модальності. По-перше, передається 
вона через роздуми «білого коня Шептала»; по-друге, модальна семантика припущення 
виражається за допомогою вставного слова, яке є одним з основних засобів вираження 
категорії модальності. Відданість героя своїй праці підкреслюється за допомогою відо-
кремленої конструкції «окрім нього» та майбутнього часу дієслова «ніхто не встигне». У 
цьому реченні також констатуємо поєднання оцінної та епістемічної модальностей. 

До сфери дії операторів епістемічної модальності можна віднести й такі контексти: 
«ще ніколи не почувався так зле – несподівано все йому відкрилося, побачилося без по-
пон» [4: 105], «Особливо він забував, що одразу після водопою на нього одягатимуть...» 
[4: 104], «він усе забував, крім одного: тремтливої ілюзії волі та влади» [4: 104], »і мож-
на досхочу тішитися уявою, що це він, білий кінь, жене до водопою...» [4: 104], «рожеве 
тремтіння, наче без підків ступає по кризі» [4: 104], – які дають читачеві можливість 
виявити хід думок головного героя твору, його життєву позицію та погляди на світ. По-
перше, білий кінь Шептало відчуває свою вищість за інших, що виявляється вже у його 
зовнішності. Автор поступово показує усвідомлення героєм власної індивідуальності. 
Спочатку це лише погляд на себе самого – «побачив у водянім дзеркалі себе – незвично 
білого»; засобом вираження епістемічної модальності виступає дієслово минулого часу 
побачив, завдяки якому семантика знання в контексті підкріплюються зоровим сприй-
манням, що надає образу героя більшої впевненості у власних знаннях. Допоміжним 
засобом у розкритті семантики речення слугує переносне значення деяких слів, зокрема 
«білого», яке символізує чистоту, особливість, гідність, владність. Далі прозріння героя 
переростає у фантазування. Шептало починає мріяти та уявляти себе старшим серед ко-
ней: »і можна досхочу тішитися уявою, що це він, білий кінь, жене до водопою...», – 
модальна семантика виражена сполукою можна тішитися уявою, тобто уявляти, що ти 
– володар, – так автор виражає бажальну модальність. Його думки настільки гіперболізу-
ються, що герой відчуває себе вільним і забуває про свій соціальний статус та обов’язок: 
«рожеве тремтіння, наче без підків ступає по кризі», «білий кінь не пам’ятав, як про-
минули довгу вулицю». Ці засоби модальності дозволяють перейти межу від реального 
світу до можливого, бажаного. Тут можемо говорити про взаємодію епістемічної модаль-
ності з алетичною, яка характеризує об’єкт чи дію з погляду «можливого», «випадково-
го», «неможливого», «необхідного» [3: 90]. Засобом вираження уявного (вільний, «без 
підків») у цьому реченні є порівняльний зворот і модальна частка наче, окрім того, мета-
форичний вислів рожеве тремтіння продовжує головну ідею попередніх речень, озна-
чає ніжність, чистоту, невинність, насолоду. Ідея волі, самостійності досягає вершини в 
реченні з оцінною модальністю: «Ніколи досі і вже ніколи опісля білий кінь не почувався 
таким наповненим живлющою силою природи...» [4: 108], «Йому ще ніколи в житті не 
бігалося так легко» [4: 107], – у якому висловлюється зміст насолоди від вільного кроку, 
від прогулянки серед цілющої природи. З метою підкреслити цю ідею автор використо-
вує повтор. Тут варто порівняти речення деонтичної модальності із семантикою бажа-
ності: «Тепер йому захотілося спокійно напитись, і він пішов по сизій косі до затоки. 
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Пив скупими ковтками, цідячи воду крізь зуби і шкодуючи, що уже втолив спрагу» [4: 
108] – «Він так і не підійшов до корита, хоч дуже хотів пити» [4: 106], – у яких автор 
показує, як у різних умовах при тому самому бажанні герой поводиться по-різному. І ав-
тор таким чином доводить, наскільки воля змінює героя, надає йому енергії життя, праг-
нення задовольняти власні бажання, потреби. У другому реченні також підкреслюється 
наявність у головному героєві «я», оскільки він не підкорюється всім вимогам конюха, 
висловлює свій протест проти колективності, вимушеності виконання дій. 

Відкриття свого внутрішнього «я» через зовнішність дозволяє Шепталові побачити 
соціальне становище: «відчув свою неволю», «ще ніколи не почувався так зле – несподі-
вано все йому відкрилося, побачилося без попон», «Шепталові подумалося, що весь час... 
– він повсякчас відчував на собі владний Степанів погляд» [4: 110]. Раптом до Шептала 
приходить усвідомлення підлеглості, залежності, що наступає знову ж через зорову та 
чуттєву сфери сприймання: відчув, відкрилося, побачилося, – від чого йому стає гірко: 
«...почувався... зле». 

Окремішність Шептала можна виявити засобами вираження деонтичної модальності, 
зокрема: «Коли вже бути відвертим до кінця, то він соромився упряжі, соромився ста-
новища робочої худобини, яку вільно запрягати, поганяти, стьобати батогом кожному 
Степанові...» [4: 102]. У цьому реченні наявні два оператори деонтичної модальності, 
але з різною семантикою. По-перше, це підрядна частина речення, яка несе в собі семан-
тику істинності, щирості (епістемічна модальність) у словах бути відвертим до кінця, з 
якої читач розуміє вольову характеристику головного персонажа – сором від гноблення, 
якого зазнаєш. Другий оператор деонтичної модальності в цьому реченні «вільно запря-
гати, поганяти…», який виражає семантику владності, сваволі і граматично представ-
лений неозначеною формою дієслова з імперативним значенням, і разом з тим виступає 
антитезою до думки, висловленої в підрядній частині. У такий спосіб автор розкриває 
нам внутрішній світ головного героя.

Використовуючи засоби вираження деонтичної модальності, можна розкрити жор-
стокість людського життя, його несправедливість, які відкриваються читачеві очима 
головного героя. Тут слід говорити саме про деонтичну модальність, оскільки вона ха-
рактеризує об’єкт з погляду повинності, нормативності, а людське життя все побудоване 
саме на цих принципах, що письменник показує на прикладі життя тварин: «Вже багато 
років, відколи його забрано од матері, ніхто не питав Шептала, хоче він пити чи ні, 
а тільки відчиняли огорожу, хльоскали батогом і гнали...» [4: 103], «Шептало й собі 
змушений був штовхатись і лізти наперед, у тісняву, ніби звичайний кінь» [4: 103], 
«Но-но! Не балуй!» [4: 106]. Зміст цих речень яскраво розкриває знищення власного 
«я» героя, показує його приярмлення, нівеляцію його бажань, залишаючи єдине «тре-
ба». Ідея ця виражається за допомогою наказового способу дієслова не балуй із семан-
тикою бажання розважитися, яке разом із заперечною часткою не та окличною інтона-
цією виступає як категорична заборона бажаного. Продовжується ця ідея й у реченні 
«ніхто не питав Шептала, хоче він пити чи ні», де яскраво представлена семантика 
«хотіння», «бажання» завдяки оператору деонтичної модальності – хоче він пити чи ні, 
яка попередньо заперечується словами ніхто не питав, – так чином, виражається семан-
тика принциповості, повинності, вимушеності. Представлена вона й в інших реченнях 
деонтичної модальності (див. вище).

Окрім картини світу очима героя, автор засобами епістемології показує читачеві, 
як система влади впливає на свідомість людини, що ми вичитуємо в таких реченнях: 
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«... забуває всі недавні думки, кидається в гущу, в гарячі кінські тіла – гніді, вороні, пе-
ристі» [4: 105],«закортіло почути Степанів голос, ласкаво ткнутися мордою в його 
замахорчені долоні, хай навіть ударить, висварить» [4: 110], «...він не мститиметься 
Степанові за ті випадкові удари, без цього не можна, без цього ніякого порядку не було 
б серед коней» [4: 104]. У цих реченнях також спостерігаємо зв’язок модальностей (епіс-
темічної, деонтичної), який виражає бажання підкоритися усталеним нормам, бути «сі-
рим», звичайним конем, нічим не вирізнятися від інших. Засобом вираження цієї думки 
виступає частка хай із дієсловами доконаного виду висварить, ударить, зломлять. Сло-
во забуває в реченні «...забуває всі недавні думки...» виступає показником повністю про-
тилежного значення, порівняно з попередніми реченнями (див. вище), оскільки відкриває 
в героєві зовсім інший інтерес, бажання – поринути в буденність, бути покірним («ки-
дається в гущу»). В останньому реченні також простежуємо ідею підкореності законам 
влади, яка виражена засобами деонтичної модальності не можна, що виступає в реченні 
як догма, певне табу, порядку не було б – дієслово умовного способу разом з часткою не 
підкреслює існування ідейних принципів, яким згоден підкоритися головний герой. 

Через категорію модальності читач може виявити рівень мислення, інтелекту Шеп-
тала: «уже чує, уже розуміє, підганяти не доводиться» [4: 102], «Він свого досяг, зумів 
прикинутися; вони повірили – хіба не має пишатися своїм розумом і витримкою?» [4: 102], 
«люди не розгадали, що він тільки прикидається покірним...» [4: 103]. Так, зі змісту ре-
чень: «Він свого досяг, зумів прикинутися; вони повірили – хіба не має пишатися своїм 
розумом і витримкою?», «люди не розгадали, що він тільки прикидається покірним...», 
– читач розуміє, що не конюх управляє конем, а, навпаки, Шептало «несправжньою» по-
ведінкою, покірністю завоював собі вигідну життєву позицію, оскільки «з конюхом у нього 
особливі стосунки». У цьому реченні взаємодіють одразу три типи модальностей: алетична 
(«зумів прикинутися»), епістемічна («вони повірили»), аксіологічна («хіба не має право 
пишатися...»), через оператори яких висловлена семантика задоволення та впевненості 
у своїх діях. Перше із значень розкривається через риторичне запитання та модальну част-
ку хіба, друге – дієсловом повірили, на зазначений зміст спрацьовують як власне лексичне 
значення дієслова повірити, так і його граматичне значення: минулий час, доконаний вид, 
– які доводять, що цей процес уже відбувся. Кмітливість Шептала виявляється й у розумін-
ні ним конюха з одного лише погляду, автор показує нам цю рису характеру героя засоба-
ми епістемічної та аксіологічної модальності. Зокрема, яскраво виявлена ця властивість 
у таких реченнях: «уже чує, уже розуміє, підганяти не доводиться», «На мене вкаже, 
обов’язково на мене», – думав полохливо...» [4: 101]. Перше речення можна розглядати у 
двох аспектах: характеристика Шептала людьми, ставлення його до конюха. Кожне з них 
можна застосувати для розкриття риси характеру персонажа. Перший аспект відносимо до 
аксіологічної модальності, оскільки подається позитивна оцінка героя очима інших персо-
нажів, другий – до епістемічної модальності, тому що дієслова розуміє, чує є операторами 
епістемології. Вони несуть семантику знання, передчуття. Продовжується ця думка і в 
наступному реченні, яке можна кваліфікувати як вираження алетичної модальності, ос-
кільки висловлена ідея «логічно можливого» за допомогою слів «вкаже обов’язково», і яке 
також характеризує головного героя як дуже розумного, гарного знавця свого хазяїна. У 
Шептала є власний зневажливий погляд на інших коней: «Взагалі він не розумів обмеже-
ності деяких коней, котрі прагнуть на кожнім кроці суперечити, огризатися, показувати 
свій характер. «Ніби цим чогось досягнеш, окрім батога». Перше речення має семантику 
зневажливої, негативної оцінки інших героїв очима Шептала, друге – ще раз підкреслює 
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усталення норм у реальному світі та неможливість простої людини висловити протест, за 
який можна отримати лише покарання. Саме тому головний герой, усвідомивши це прави-
ло, не підтримує їх у цих вчинках. Шептало не поділяє їх поглядів на розваги, оцінюючи 
такі дії як порушення правил поведінки: «Мало вас сьогодні ганяли, – злісно подумав білий 
кінь, відходячи вбік. – І як це Степан терпить? Я навів би порядок. Водопій – то водо-
пій, нічого витанцьовувати, ніби в цирку» [4: 103]. Автор висловлює цю думку засоба-
ми аксіологічної та алетичної модальності, оскільки після оцінки ситуації герой говорить 
про можливість покарання за таку поведінку, використовуючи при цьому умовний спосіб 
дієслова «навів би». Отже, виявляючи властивості, характерні для головного героя, можна 
ще раз переконатися, що він зневажливо ставиться до легковажної поведінки персонажів.

Проведений аналіз типів суб’єктивної модальності, представлених в оповіданні 
В. Дрозда «Білий кінь Шептало», дає можливість дійти висновку, що ця категорія слугує 
засобом розкриття внутрішнього світу героя, рис його характеру, виявлення картини сві-
ту його очима. Важливу роль у цьому відіграє взаємодія модальностей та засобів їх вира-
ження, оскільки разом вони дають повне уявлення про героя. На перший план виступає 
епістемологія, оскільки вона репрезентує знання героя про світ, усі інші типи модаль-
ності виступають допоміжними. Так, аксіологічна модальність виявляє оцінку Шептала 
очима інших персонажів або автора, а також оцінку героєм певних життєвих ситуацій та 
вчинків інших, що дає можливість охарактеризувати головного персонажа. Деонтична 
модальність розкриває соціальні норми, яким мають підкорятися герої твору, а також 
показує, якими ці правила життя повинні бути, згідно з поглядами Шептала. 

Отже, запропонований аналіз твору через призму суб’єктивної модальності є під-
твердженням того, що цю категорію не слід розглядати лише як лінгвістичну, трактуючи 
її як явище суто синтаксичне, – варто звернути увагу й на семантичний та логіко-філо-
софський аспект у її вивченні, що дозволить краще розкрити зміст тексту.
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«Братья Карамазовы». Автором проанализирован графический аспект интерпретации 
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коннотативного значения в изображении роли «шута», Федора Павловича Карамазова. 
Выделены и рассмотрены основные графические средства, использованные Ф. М. До-
стоевским, а также средства, которые не характерны для творчества этого автора. 
Ключевые слова: коннотативное значение; психолингвистическое направление, прагма-
тическое направление, функционально-семантическое направление, условно-истиннос-
тная теория семантики, диалогическая речь, графические средства интерпретации 
коннотации, эмфаза, восклицательные знаки, многоточия, кавычки и комбинированный 
знак – многоточие с восклицательным знаком.

На современном этапе направленности лингвистики на антропоцентризм интерес 
к изучению проблем семантики вызван субъективным моментом в значении слова. Об 
этом свидетельствуют общеизвестные определения, в которых оно характеризуется как 
«отображение предмета реальности (явления, отношения, качества, процесса) в созна-
нии» [1: 160]; «психоментальный фрагмент коллективного этносознания» [2: 169]; «кон-
цепт, связанный знаком» [3: 48]. Как видно, невзирая на разные дефиниции, взгляды 
ученых совпадают в определении ментального характера этой категории, и, как следс-
твие, ее антропометричности. Это приобретает особую актуальность в свете сближения 
когнитивной и коммуникативной парадигм. 

В этом контексте интересным и перспективным, на наш взгляд, было бы исследова-
ние одной из составных лексического значения, а именно – коннотации.

По определению О. С. Ахмановой, коннотация – это « дополнительное содержание 
слова (или выражения), его сопровождающие семантические или стилистические оттен-
ки, которые накладываются на его основное значение, служат для выражения разного рода 
экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов и могут придавать высказыванию 
торжественность, игривость, непринужденность, фамильярность и т. д.» [1: 203-204].

С этой концепцией солидарна и Е. А. Селиванова, которая утверждает, что коннота-
ция – «дополнительный компонент значения языковой единицы, который дополняет ее 
предметно-логическое содержание субъективными оттенками оценки» [2: 249]. 

В то же время Е. А. Селиванова говорит о коммуникативном характере коннотации. 
Это подчеркивает и соавтор «Стилистического энциклопедического словаря русского 
языка», В. А. Селимовский, который пишет, что «языковые единицы, не имеющие устой-
чивой внеконтекстуальной стилистической коннотации, тем не менее обладают коннота-
тивным потенциалом, актуализируемым в высказывании в ходе реализации выразитель-
ных намерений говорящего» [4: 432-433].

По мнению В. Н. Телия, коннотация является «субъектно-оценочным модусом» и 
противопоставляется значению языкового знака (с сигнификативно-денотативной сто-
роны) и относится к его прагматике [5: 3-4]. Аналогичные взгляды и у О. С. Ахмановой и 
Е. Бартминского, которые отождествляют коннотацию с сигнификацией, противопостав-
ляя ее денотации. Хотя И. В. Онищенко считает, что оценочный компонент может быть и 
в денотативной, и в коннотативной части семантики слова [6: 5].

Таким образом, на данный момент выделяются следующие направления в изучении 
коннотации:

1) психолингвистическое, согласно которому она состоит в различии между языко-психолингвистическое, согласно которому она состоит в различии между языко-
выми единицами, которое основывается на ассоциациях [7];

2) прагматическое, рассматривающий коннотацию как коммуникативно-прагмати-прагматическое, рассматривающий коннотацию как коммуникативно-прагмати-
ческий компонент, получаемый словом в зависимости от контекста [8];
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3) функционально-семантическое, в котором коннотация – это дополнительный ком-функционально-семантическое, в котором коннотация – это дополнительный ком-
понент семантики, создающий экспрессивность содержания [5];

4) условно-истинностная теория семантики, согласно которой коннотация – это явле-условно-истинностная теория семантики, согласно которой коннотация – это явле-
ние, имеющее экстралингвистическую природу, а коннотативная функция не может быть 
отделена от социальной [9].

В нашем исследовании мы считаем целесообразным основываться на прагматичес-
ком и функционально-семантическом подходах к изучению коннотации. 

Учитывая субъективный характер коннотативного значения, отметим, что в нем долж-
ны быть зафиксированы наиболее яркие языковые особенности определенного этноса.

В нашей работе мы рассмотрим коннотации в романе Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы».

Творчество Ф. М. Достоевского продолжает вызывать повышенный интерес совре-
менных филологов. Среди последних работ, посвященных исследованию стиля этого 
автора, следует выделить исследования В. А. Вуколовой [10], А. В. Лукьяновой [11], 
однако в этих трудах не акцентируется внимание на четком анализе языковых и речевых 
средств интерпретации коннотативного значения. В нашей статье мы рассмотрим часто 
встречающийся образ в произведениях Ф. П. Достоевского – образ «шута», представлен-
ный в романе Федором Павловичем Карамазовым, и проанализируем речевые средства 
интерпретации коннотации в графическом аспекте при изображении данного образа, 
выделим наиболее часто встречающиеся речевые и индивидуально-авторские средства 
интерпретации коннотации в романе «Братья Карамазовы» в графическом аспекте.

Средства интерпретации коннотативного значения широко представлены в романе 
«Братья Карамазовы» в графическом аспекте. Все они (эти средства) относятся к рече-
вым, поскольку отображают элементы, присущие только речи. 

Известно, что творчество Ф. М. Достоевского ориентировано на использование боль-
шого количества диалогической речи. М. М. Бахтин подчеркивает: «Самосознание героя 
у Достоевского сплошь диалогизовано: в каждом своем моменте оно перевернуто вовне, 
напряженно обращается к себе, к другому, к третьему» [12: 293 – 294].

По мнению В. А. Кухаренко, диалог как тип повествования художественного проза-
ического произведения является многофункциональным. Основным назначением диа-
лога, считает автор, является самохарактеристика персонажа [13: 168]. И графические 
средства интерпретации коннотативного значения часто позволяют ощутить природную 
речь персонажа, такую, какой она могла бы быть на самом деле.

Именно в диалогической речи встречаются выделенные автором графические средства. 
По мнению И. В. Арнольд, «обычно графические средства направлены на передачу 

эмоциональной окраски, т.е. чувств, которые писатель сообщает читателю, или эмфазы 
как общего специального увеличения усилий говорящего, особо подчеркивающего часть 
высказывания или подсказывающего наличие подтекста. Частично с этой целью читатель 
может ориентироваться на прямое описание, характеризующее тон как холодный или, на-
оборот, ласковый, шутливый или взволнованный, на манеру произнесения …» [14: 297].

В романе широко представлены такие графические средства интерпретации коннота-
тивного значения как восклицательные знаки, многоточия, кавычки и комбинированный 
знак – многоточие с восклицательным знаком. Конечно, при нормативном их употребле-
нии данные графические средства не являются средствами интерпретации эмоций. Од-
нако в нетипических условиях эти средства помогают читателю выделить ту или иную 
лексему из ряда других, делают ударение на определенном слове.
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Начнем с восклицательного знака. «Функция восклицательного знака в восклица-
тельных предложениях общеизвестна, но в стилистическом анализе необходимо учесть 
и особые случаи расхождения между традиционно обозначающим и ситуативно обоз-
начающим, когда восклицательный знак употребляется после предложений, которые по 
своей форме не являются восклицательными» [14: 298–299] А. Б. Шапиро в «Современ-
ном русском языке. Пунктуация» выделяет следующие случаи общего правила: повыше-
ние тона на одном из членов предложения, усиленного напряжения голоса, более гром-
кого произношения по сравнению с остальной частью текста; побуждение к действию, 
звательные предложения с оттенком просьбы, уговаривания, упрека, осуждения и т. п.; 
восклицательные предложения, в которых эмоциональный оттенок выражается началь-
ным междометием; предложения, в которых эмоциональный характер высказывания вы-
ражается местоименными словами как, какой, экий, что за, вот, сколько [15: 97-100]

В романе часто наблюдаем нетипические условия употребления восклицательного 
знака. Эмфатические предложения очень характерны для Федора Павловича Карамазова, 
когда он играет свою роль «шута». Они подчеркивают ненужную наигранность, волне-
ние, вкладываемые Карамазовым старшим в слова. При чтении предложений с воскли-
цательным знаком у читателя создается впечатление, что персонаж вкладывает нечто 
большее в сказанное им, оценивает свои слова с позиции какой-то особой важности. 
Проанализируем следующий пример:

– Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком 
много, но – с умилением принимаю! Знаете, благословенный отец, вы меня на нату-
ральный-то вид не вызывайте, не рискуйте... до натурального вида я и сам не дойду. 
Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку 
неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, 
Петр Александрович, говорю, а вам, святейшее существо, вот что вам: восторг изли-
ваю! – Он привстал и, подняв вверх руки, произнес: – «Блаженно чрево, носившее тебя, и 
сосцы, тебя питавшие, сосцы особенно!» Вы меня сейчас замечанием вашим: «Не сты-
диться столь самого себя, потому что от сего лишь все и выходит», – вы меня замеча-
нием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. Именно мне все так и кажется, 
когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот 
«давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до 
единого подлее меня!» Вот потому я и шут, от стыда шут, старец великий, от стыда. 
От мнительности одной и буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все 
меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, – господи! какой бы я тогда 
был добрый человек! Учитель! – повергся он вдруг на колени. – Что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? [16: 51].

Данный отрывок повествует о беседе, которая проходила между Федором Павловичем 
Карамазовым и старцем Зосимой. Действие происходило в монастыре – месте, где громко 
разговаривать, а особенно кричать не полагается: и молитва, и исповедь должны произно-
сится вполголоса. Здесь же в отрывке, состоящем из четырнадцати предложений, автором 
используется семь восклицательных знаков для того, чтобы показать ненужную патетику и 
передать наигранное восторженное состояние шута Федора Павловича Карамазова.

Иным графическим средством интерпретации коннотативного значения в романе 
являются многоточия. А. Б. Шапиро говорит о том, что многоточие при нормативном 
употреблении в предложении обозначает перерывы, не зависимо от причин, их вызыва-
ющих, и от длительности паузы [15: 136]
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Использование многоточия при описании «шута» объясняется рядом причин. Одна 
из них – создание комического эффекта:

– Это я непременно исполню! – вскричал Федор Павлович, ужасно обрадовавшись 
приглашению, – непременно. И знаете, мы все дали слово вести себя здесь порядочно … 
А вы, Петр Александрович, пожалуйте? [42: 28]

Вторая причина – стремление Федора Павловича показать наигранную серьезность, 
желание что-то детально обдумать, «подсказать советом»:

Сознаюсь … Гм. Так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, 
веришь ли, я тебя полюбил … [16: 28]

В следующем примере наблюдаем комбинированный знак: «многоточие + !»:
Он тут как-нибудь в ногах полежит. Полежишь, фон-Зон? Али на облучок его с 

кучером примостить?.. Прыгай на облучок, фон-Зон!.. [16: 108]
Федор Павлович Карамазов в данном случае обрывает свою речь, не закончив пред-

ложения, так как им движет желание сказать что-то необычное, смешное, оригиналь-
ное. Складывается впечатление, что старший Карамазов не знает точно, что он скажет 
в следующее мгновение, от этого и получаются паузы, которые фиксируются на письме 
многоточием и восклицательным знаком, добавляющим экспрессивность.

Еще одним средством интерпретации коннотативного значения в графическом ас-
пекте являются кавычки. Нормативное употребление кавычек: выделение прямой речи, 
цитирование [15: 177-181].

Они используются автором при цитировании слов, сказанных людьми, собеседника-
ми Федора Павловича. При помощи кавычек Ф. М. Достоевский подчеркивает, что его 
персонаж попросту издевается над сказанным, не желает сам употреблять без ссылок то 
или иное слово. Так Федора Павловича очень сильно «оскорбило» и «возмутило» выска-
зывание сына Дмитрия о Грушеньке:

– Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отцеубийцу, – набросился Федор Павлович 
на отца Иосифа. – Вот ответ на ваше «стыдно»! Что стыдно? Эта «тварь», эта 
«скверного поведения женщина», может быть, святее вас самих, господа спасающиеся 
иеромонахи! Она, может быть, в юности пала, заеденная средой, но она «возлюбила 
много», а возлюбившую много и Христос простил …[16: 87]

Как видим из примера, кавычки ставятся автором не только при цитировании слов 
Дмитрия Карамазова, но и при цитировании слов монахов. Причиной заключения слов 
в кавычки является мнимое нежелание отца Карамазова употреблять самому непристой-
ные и гадкие слова (хотя мы помним, что, например, Смердякова отец Карамазов назы-
вает то «ослицей», то человеком с «лакейской душой»). То есть здесь наблюдаем то же 
шутовство, ту же обычную игру.

Раскрывая образ «шута», Федор Михайлович Достоевский воспроизводит мнение 
других людей о Федоре Павловиче Карамазове – обитателей городка Скотопригоньевск 
– места, где произошла трагедия. Для большей экспрессии автор заключает слово с пейо-
ративной окраской «мозгляк» в кавычки и дает пояснение «как его все тогда называли»:

Как именно случилось, что девушка с приданным, да еще красивая и, сверх того, из 
бойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже в про-
шлом, могла выйти замуж за такого ничтожного «мозгляка», как его тогда называли, 
объяснять не стану [16: 8].

В другом примере повествование ведется от имени автора. Так, изображая негатив-
ный поступок Карамазова-старшего, Ф. М. Достоевский при помощи кавычек вводит 
слова самого персонажа, тем самым добавляя экспрессивности высказыванию:



81

Не взяв никакого вознаграждения, Федор Павлович с супругой не церемонился и, по-
льзуясь тем, что она, так сказать, перед ним «виновата» и что он ее почти «с петли 
снял», пользуясь ее феноменальным смирением и безответностью, даже попрал ногами 
самые обыкновенные брачные приличия [16: 15]

Словосочетание «не взяв никакого вознаграждения» не берутся автором в кавычки, 
однако они написаны в стиле Федора Павловича Карамазова. Что касается слов «вино-
вата» и словосочетания «с петли снял», то их автор заключил в кавычки, чтобы придать 
дополнительную окраску словам и передать адекватно речь персонажа.

Федору Павловичу Карамазову, играющему роль «шута», нравится цитировать непра-
вильную речь. Он намеренно не пересказывает услышанное своими словами, чтобы под-
черкнуть неграмотность других, быть образованным на их фоне. Подобные слова, таким 
образом, говорит не он, а как бы другой человек:

В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы оченно, говорит, любим 
пуще всего девок по приговору пороть, и пороть даем все парням. После эту же, кото-
рую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у 
нас повадно» [16: 25]

Подводя итог анализу средств интерпретации коннотативного значения в графичес-
ком аспекте, следует сказать, что все данные средства являются речевыми. Речь Федора 
Павловича Карамазова широко представлена автором романа в диалоге. Характерными 
особенностями диалогической речи являются эмфатичность, большое количество пауз, 
цитирование слов, сказанных другими. И поэтому данные особенности при изображении 
роли «шута» зафиксированы на письме графически в виде восклицательных знаков, мно-
готочий, кавычек и комбинированного знака – многоточия и восклицательного знака.

Изображая Федора Павловича Карамазова, Ф. М. Достоевский не выделяет курсивом 
отдельные буквы (что является традиционным для многих английских и французских 
авторов), слова, свободные словосочетания или фразеологические обороты. Писатель 
ограничивается только выше перечисленными средствами интерпретации коннотации 
при изображении роли «шута».

В дальнейшем мы планируем рассмотрение языковых и речевых средств интерпре-
тации коннотативного значения при изображении образа «шута» в фонетическом и лек-
сическом аспектах.
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ЯЗЫКОВЫЕ И ЭКСТРАЛИНГВАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  
КОННОТОНИМИЗАЦИИ ТОПОНИМОВ

Розглянуто умови функціонування топонімної лексики у побутовому та художньому 
мовленні, за яких можливий розвиток конотативних співзначень. Показано деякі мовні 
та екстралінгвальні фактори розвитку конотем у семантичній аурі топонімів. Привер-
нуто увагу до онімогенезу, як процесу, характерного для різних мов, що надає йому рис 
універсальності.

Ключові слова: топонім, поетонім, конотація.
Some conditions of functioning of toponymic vocabulary in everyday and artistic speech 

which lead to development of connotative co-meanings are considered. Some linguistic and 
extralanguage factors of development connotation in toponyms semantic aura are shown. The 
attention on genesis of onym as process, characteristic for different languages is inverted, that 
gives to it features of universality.

Key words: toponym, poetonym, connotation.

На прошлогодней (Киев-2006) конференции «Мова і культура» нам уже приходилось 
высказываться [3] о некоторых процессах, характерных для американского варианта анг-
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лоязычной культуры, точнее, о таком использовании проприальных средств в обыденной 
речи, в котором отразилось воздействие литературно-художественных приемов употреб-
ления собственных имен. Тогда наше внимание, в основном, было сосредоточено на фак-
те существования в «американском английском» нескольких вариантов неофициальных 
названий штатов и городов. Возникли они, по мнению Г. Д. Томахина [6], в разных со-
циальных коллективах и несут определенную общественную функцию, обладая, однако, 
непременным качеством – повышенной мелиоративной эмоционально-экспрессивной 
окраской. Не приходится сомневаться, что причина отсутствия нейтральности в «про-
звищах» штатов и городов – америка нский патриотизм, чувство гордости за свою моло-
дую страну, занимающую по многим параметрам ведущие позиции в мире.

В отношении образований этого типа в лингвистической науке существуют различные 
мнения. Например, А. А. Реформатский не считал такие номинации, как Северная Паль-
мира (Санкт-Петербург), Белокаменная, Первопрестольная (Москва) и т. д., связанными 
с собственными именами. Мы же полагаем, что различного рода описательные конструк-
ции (дескрипции) и ономастические перифразы, выполняющие основные для топонимов 
дейктическую и номинативную функции, активно используемые в речевой практике и 
составляющие ономастический узус, можно относить к неофициальной топонимической 
лексике. Такой подход особенно справедлив в отношении широко распространенных и 
конкурирующих с официальными названий [ср.: Питер вместо всех официальных назва-
ний Санкт-Петербурга (Петербурга) – Петрограда – Ленинграда – Санкт-Петербур-
га]. Справедлив он и в отношении «местных» (диалектных) именований.

Возвращаясь к американской «прозвищной» топонимии, отметим интересные с точ-
ки зрения происхождения и последующего функционирования в речи случаи влияния 
художественной литературы на процессы номинации. Так, например, американский штат 
Аойова в составе ряда неофициальных номинаций имеет имя, связанное с одним из поэ-
тонимов, обозначающих Натаниэля Бумпо – главного персонажа серии «индейских» ро-
манов Фенимора Купера – штат Соколиного глаза The Hawkeye State. А штат Нью-Йорк 
иногда именуют штатом никкербоккеров. Нарицательное Knickerbocker восходит к фами-
лии вымышленного персонажа романа Вашингтона Ирвинга «История Нью-Йорка» [5]. 

Основными лингвистическими механизмами, обеспечивающими коннотонимизацию 
топонимов, выступают метафорический (Anchorage – the Chicago of the North; Cincinnati – 
America’s Paris).) и метонимический переносы. Интересный пример последнего находим 
в лингвострановедческом словаре «США» [5]. Американский микротопоним Cherokee 
Strip используется в прямом и коннотативном значениях. Как топоним он обозначает «че-
рокский клин» – полосу земли шириною около пяти километров, проходящую по тер-
ритории нынешнего штат Канзас. Когда-то она позволяла индейцам чероки выходить с 
индейской территории в Оклахоме на запад для охоты на бизонов. Как коннотоним он 
используется примерно в том же значении, в каком в русском языке употребляется конно-
тоним Камчатка: ‘задние ряды; что-то находящееся далеко сзади’ [4: 233-236]. Cherokee 
Strip – последние ряды в зале заседаний Палаты представителей Конгресса США. На важ-
ных заседаниях, когда необходимо обеспечить результативное голосование, их занимают 
члены партии большинства. Не умещаясь на своей стороне (справа или слева от прохода), 
они занимают пустующие задние кресла на стороне партии меньшинства. [6]

В процессе онимогенеза по линии «оним → коннотоним → апеллятив» конечной 
(но не последней) точкой чаще всего становится нарицательное имя1. Приведем ин-
тересные примеры, связанные с названиями тканей по месту их производства. В язы-
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ках, заимствовавших эти слова, топоним-мотиватор, как правило, забыт или неизвестен 
основной массе носителей языка, а в языках-донорах связь чаще всего актуальна и в 
ряде случаев налицо предпосылки для вторичной онимизации. Так, название хлопчато-
бумажной ткани с красочным рисунком cretonne (кретон), происходит из французского 
(нормандского) топонима [2], ср.: «cretonne n. a cotton fabric with pictorial patterns, used 
for upholstering, frocks etc. [F, from Creton, a village in Normandy]» [Hutchinson]. Название 
грубой шерстяной ткани cheviot (шевиот) имеет двойную мотивацию. С одной стороны 
так называется порода овец, из шерсти которых изготовляется ткань, а с другой Cheviot 
Hills – название гор в Великобритании: «cheviot n. 1. a sheep bred on the Cheviot Hills. 2.2. 
rough cloth made from the wool of such sheep» [Hutchinson]. 

Название ткани, по структуре напоминающей крепдешин, но сделанной из более ткани, по структуре напоминающей крепдешин, но сделанной из болееткани, по структуре напоминающей крепдешин, но сделанной из более, по структуре напоминающей крепдешин, но сделанной из болеепо структуре напоминающей крепдешин, но сделанной из более структуре напоминающей крепдешин, но сделанной из болееструктуре напоминающей крепдешин, но сделанной из более напоминающей крепдешин, но сделанной из болеенапоминающей крепдешин, но сделанной из более крепдешин, но сделанной из болеекрепдешин, но сделанной из более, но сделанной из болеено сделанной из более сделанной из болеесделанной из более из болееиз более болееболее 
грубой нити, – marocain (марокен) напрямую связано с названием государства Марокко: нити, – marocain (марокен) напрямую связано с названием государства Марокко:нити, – marocain (марокен) напрямую связано с названием государства Марокко:, – marocain (марокен) напрямую связано с названием государства Марокко:марокен) напрямую связано с названием государства Марокко:) напрямую связано с названием государства Марокко:напрямую связано с названием государства Марокко: связано с названием государства Марокко:связано с названием государства Марокко: с названием государства Марокко:с названием государства Марокко: названием государства Марокко:названием государства Марокко: государства Марокко:государства Марокко: Марокко:Марокко:: 
«marocain n. a cloth similar in structure to crиpe de Chine, but made from coarser yarns. 
[F maro�uin, from Maroc, Morocco]» [1] НазваниеНазвание fustian (фланель) в английском языкефланель) в английском языке) в английском языкев английском языке английском языкеанглийском языке языкеязыке 
заимствовано из арабского и представляет собой название окрестностей Каира: « из арабского и представляет собой название окрестностей Каира: «из арабского и представляет собой название окрестностей Каира: « арабского и представляет собой название окрестностей Каира: «арабского и представляет собой название окрестностей Каира: « и представляет собой название окрестностей Каира: «и представляет собой название окрестностей Каира: « представляет собой название окрестностей Каира: «представляет собой название окрестностей Каира: « собой название окрестностей Каира: «собой название окрестностей Каира: « название окрестностей Каира: «название окрестностей Каира: « окрестностей Каира: «окрестностей Каира: « Каира: «Каира: «: «fustian 
n. a coarse twilled cotton or cotton and linen cloth, with short velvety pile [ME fustane, OF 
fustaigne, It. fustagno, low L fustaneum, neut. a. masc. fustaneus, prob. from Arab. Fustat, aFustat, a 
suburb of Cairo]» [1].

Наше короткое погружение в языковую среду, способствующую коннотонимизации 
топонимов можно обобщить следующим образом. Любой язык, как и любой народ, су-
ществует и развивается не в вакууме, а в живом, непрерывно меняющемся культурно-
языковом окружении. Иногда, как это было во времена великого переселения народов, 
меняется географическая среда и условия жизни этносов. А перемены исторического ха-
рактера могут влиять как на народ-носитель данного языка, так и на народы и языки-со-
седи. Нет ничего необычного в том, что в условиях бытового и экономического общения, 
политических и идеологических контактов, войн и мирного сосуществования, происхо-
дит активный обмен информацией между различными языками и культурами. Это и есть 
совокупность факторов, определяющих как языковые, так и неязыковые свойства «среды 
обитания» онимной лексики. И именно они определяют ту особенность каждого языка, 
что в его словарном составе огромное количество коннотативных топонимов являются 
интерлингвальными и интеркультурными. В то же время в каждой языковой культуре 
формируется свой слой национальной коннотативной топонимии.
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Буевская М. В. 

(Донецк, Украина)

«МНЕ ИМЯ – МАРИНА…» 
(поэтика онима в творчестве М. Цветаевой)

У статті розглянуто власне ім’я автора (ім’я Марина в творчості Цветаєвої) з 
психолінгвістичної точки зору. Це дало можливість зробити висновки з приводу того, 
що в надрах поетики оніма можливо відшукати риси, що дають змогу говорити про 
психологію творчого суб’єкта, про характер його самоідентифікації. Це дозволяє кра-
ще зрозуміти творчий спадок та природу геніальної особистості поета. 

A psycholinguistic look to the proper name of author (name Marina in creation of Tsvetaeva) 
was carried out. It allowed to draw a conclusion that in the depths of the poetics of onym it is 
possible to find lines, allowing to judge a psychology of creating subject, about character of his 
self-identification. It helps better to understand creation and nature of poet’s genius personality. 

Между автором и его героем всегда обнаруживается разница и дистанция. Это две 
единицы, которые живут по своим законам. В лирическом произведении это расстояние 
имеет несколько иной характер в связи с верой автору настолько, что читатель судит о 
лирическом герое, полностью отождествляя его с творцом. В творчестве Марины Цвета-
евой развести автора и лирическую героиню порой сложно. Цветаева, как и любой дру-
гой поэт, живет, творя, и творит, заново переживая действительность. В этом процессе и 
самоидентификация происходит своеобразно.

Одной из точек соприкосновения этих двух состояний, автора и героя, в лирике 
Цветаевой выступает имя Марина. Об имени Марина в творчестве Цветаевой пишет 
Г. Ф. Ковалев [1: 59–91; 2: 22-43]. Этот поэтоним, с одной стороны, прямо отсылает к 
автору реальному. Это имя поэта. С другой стороны, имя Марина принадлежит эстети-
ческой реальности, функционирует в художественном произведении

Психолингвистический анализ поэтических текстов, в которых функционирует имя 
Марина, может дать результаты, характеризующие самоидентификацию поэта и процесс 
создания его эстетической реальности.

Анализ имени, идущий от поэтонима, приводит к характеристике восприятия речи, 
так как поэтику и семантическую ауру читатель и исследователь воспринимают после 
сотворения произведения, после того, как имя стало поэтонимом. С другой же стороны, 
с позиций порождения речи, рассматривается семантика реального имени Марина на 
входе в художественное произведение.

Первоначальный взгляд на лирику Цветаевой показывает, что поэт уделяет особое 
внимание своему собственному имени и часто к нему обращается. Автор рецензий на 
произведения М. Цветаевой, лично знавшая поэта, Ариадна Чернова-Сосинская писала: 
«И так уж повелось, Марина Цветаева, или часто просто Марина, без фамилии Цветаева, 

© Буевская М. В., 2008
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любила свое имя, редкое в ее поколении» [4: 81]. В стихотворении «Встреча с Пушки-
ным» Цветаева говорила: / Как я люблю имена и знамена.../. Но она любит не просто 
имена, она любит и свое имя: /... Как я люблю огонек папиросы / В бархатной чаще аллей, 
/ Комедиантов и звон тамбурина, / Золото и серебро, / Неповторимое имя: Марина, / 
Байрона и болеро.../ («Встреча с Пушкиным»).

Имя Марина имеет отношение к латинскому marina – морская [5: 139]. Компонент 
«море» в этом имени настраивает воспринимающего на основные характеристики этой 
стихии: изменчивость, непостоянство, сила, движение. В письмах Цветаевой находим 
доказательства того, что поэт связывала это имя с его латинским «родителем»: «Знаете 
ли, что Марина и Афродита – одно, я знала это всегда, теперь это знают ученые – Мари-
на, морская» [6: 359].

Включая в произведения свое имя, Марина Цветаева каждый раз возвращалась к осоз-
нанию семантики имени и вместе с тем стремилась к самоидентификации: / Кто создан из 
камня, кто создан из глины, / А я серебрюсь и сверкаю! / Мне дело – измена, мне имя – Ма-
рина, / Я – бренная пена морская/ («Кто создан из камня...»); /Но имя Бог мне иное дал: / 
Морское оно, морское!/ («Душа и имя»); /Маринушка, Маринушка, / Марина – синь – моря!/ 
(«Бабушка»); /Спите, Марина,/ Спите, Морская Богиня/ («Спите, Марина...»).

Через поэтическую этимологизацию имени Цветаева все свое существо связывала с 
морем, окружала себя понятиями и атрибутами, тесно связанными с морской стихией. 
В одном из стихотворений цикла «Песенки из пьесы «Ученик»» настойчивым рефреном 
Цветаева поет о природе своей души: / Я, выношенная во чреве, / Не материнском, а 
морском!/.

Приведем высказывание польского филолога Ежи Фарыно, цитируемого Г. Ф. Кова-
левым [2: 23-24]: «Во многих случаях само имя уже не упоминается, оно подменяется 
своим «переводом», но переводом, который предполагает знание исходного оригинала 
<…> Через имя и его «перевод» лирический субъект Цветаевой артикулирует свою сущ-
ность в лунарно-акватических терминах типа морской стихии, воды, раковины и т. п. 
И этим самым обнаруживает в себе мифологическое космогоническое начало, основу 
бытия». Поэтому Марина Цветаева пишет «Молитву морю», стихотворения «Раковина», 
«Мореплаватель», «Последний моряк» и большое количество произведений, в которых 
морская тема так или иначе интерпретируется. 

Авторское сознание вычленяет из семантики имени такие характеристики, которые 
связаны с его этимологическим «родителем». Это приводит к тому, что Цветаева ставит 
себя в зависимость от своего имени. Бесовство, вихрь, пляска и песня, которые сродни 
кипению морской волны, поощряются лирической героиней стихотворения «Бабушка» 
во внуке Егорушке: /А я скажу: «Пусть бесится! / Знать, в бабушку пошел!»/; и внуч-
ке Маринушке: /А я – то: «На здоровьице ! Знать, в бабушку пошла!»/. Все качества 
должны повториться во внуках: / Моей землицы горсточку / Возьмите в узелок/. Име-
на Маринушка и Егор являются залогом повторения славной судьбы бабушки. Можно 
предположить, что и бабушку зовут Марина. Тогда лирическая героиня может выступать 
идентификатором авторского сознания, которое ощущает в себе силы морской волны.

Современная поэтесса Марина Павлова стихотворение «Имя» начинает такими сло-
вами: /Имя испей по буквам, звуки на вкус попробуй, / Чувствуешь привкус моря … горько-
соленый джаз? / Выпустишь в свет со вздохом – имя запахнет сдобой. / Имя запахнет 
хмелем… Произнеси сейчас…/. Синестезия различных по природе перцептивных впечатле-
ний автора, которого зовут как и Цветаеву, происходит именно за счет коннотонимизации 
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собственного имени Марина, «морское» значение которого особо актуализировалось в 
творчестве Марины Цветаевой.

Творческое сознание Марины Цветаевой понимает имя как сущность, способную 
если не на самостоятельное духовное существование, то на исполнение каких-то ролей. 
Следовательно, лирическая героиня, а, можно предположить, и поэт, начинают жить (иг-
рать) по правилам, задаваемым именем. Трагедия личной жизни, война, разлука с му-
жем, остро переживается Цветаевой-автором. Стихотворение «Я вижу тебя черноокой, 
– разлука!..» переполнено горем расставания. В пяти строфах произведения шестнадцать 
раз употреблено слово «разлука». Оно рассеяно, но в каждом случае графически с обеих 
сторон выделено: тире и восклицательный знак. Каждый раз оно звучит как приговор. 
Стихотворение построено как экспликация ассоциативного ряда, порожденного чувс-
твующим автором. Слову разлука предицируются 1) нож: / С улыбкой, сверкнувшей, как 
ножик, – разлука!/; 2) смерть: /На всех матерей, умирающих рано, / На мать и мою ты 
похожа, – разлука!/; 3) вихрь: /Без стука, – разлука! – Как вихрь заразный/; 4) лихорадка: 
/К нам в жилы врываешься – лихорадкой, – разлука!/; 5) разрыв: /И жжешь, и звенишь, 
и топочешь, и свищешь, / И ревешь, и рокочешь – и – разорванным шелком – / – Серым 
волком, – разлука!/; 6) погром: /Я погромщиком тебя увидала, – разлука? /– Погромщи-
ком, выпускающим кишки и перины?../. Финальной характеристикой разлуки выступает 
Имя: /Ты нынче зовешься Мариной, – разлука!/.

Имя Марина выступает обобщающей характеристикой. Оно поглощает все предыду-
щие характеристики-предикации. Утверждается, что имя не просто данность. Это сущ-
ность, от которой зависит судьба его носителя. Тем самым подкрепляется мифологиза-
ция имени Марина. 

Цветаева не «скромничает» при поиске созвучных и близких ее имени слов и поня-
тий. От Марины зависит не меньше, чем мир: /– Марина! Спасибо за мир! / Дочернее 
странное слово/ («– Марина! Спасибо за мир…»). Подобное понимание взаимоотноше-
ний – в стихотворении «Дикая воля»: /Чтобы все враги – герои! / Чтоб войной кончался 
пир! / Чтобы в мире были двое: / Я и мир!/.

Творческое «лукавство» видит Г. Ф. Ковалев в стихотворении «Маска – музыка…» 
[1: 60]. Если посмотреть на это стихотворение с позиций психолингвистики, то можно 
заметить как бы «нащупывание», внутренний поиск автором «таинственных свойств» 
своего имени. Конечно, не без доли игры, Цветаева поэтически этимологизирует имя 
Марина, и в то же время зашифровывает его: /Маска – музыка... А третье / Что люби-
мое? – Не скажет. / И я тоже не скажу. // Только знаю, только знаю / – Шалой головой 
ручаюсь! – / Что не мать – и не жена. // Только знаю, только знаю, / Что как музыка и 
маска, / Как Москва – маяк – магнит – // Как метель – и как мазурка / Начинается на 
М. // – Море или мандарины?/. Это стихотворение – ассоциативный ряд, близкий к по-
току сознания, где сопрягаются отрывочные чувства и впечатления. Помимо единонача-
лия всех слов порожденного ряда, просматривается и намеренное самовозвеличивание. 
В один ряд выстраиваются слова Москва – маяк – магнит. «Неоспоримое первенство 
Москвы», ориентируюшая сила маяка, притягивающая мощь магнита – вот что Цветаева 
вкладывает в букву «М», вот как она зашифровывает свое имя. 

«Крутится в мозгу» автора еще один ряд ассоциаций, с помощью которого творящее 
сознание воплощает само-сущность в художественном мире: /Кто бросил розы на снегу? 
// Ах, это шкурка мандарина... / И крутятся в твоем мозгу: / Мазурка – море – смерть 
– Марина/ (Цикл «Мариула»). Помимо обозначенных ориентиров творческого сознания, 
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в нем присутствует еще один атрибут авторского мира – мазурка. Поэт находит в себе 
черты спесивой полячки, которые сродни бушующим порывам моря. Мазурка – (польск. 
mazurek, также mazur, от названия жителей Мазовии – мазуры, у которых впервые поя-
вился этот танец) – польский народный танец. Танец характеризуется быстрым темпом, 
пунктирным ритмом, резкими акцентами. В эмоциональном богатстве мазурки сочетает-
ся стремительность и задушевность. Ф. Лист о национальном польском танце, мазурке, 
писал: «В Польше…мазурка не только танец, – она род национальной поэмы, назначение 
которой…передать пламень патриотических чувств под покровом народной мелодии. 
Многие из этих песен носят имя воителя, героя» [3]. Польская природа мазурки настоль-
ко своеобразна, что этот танец использовался композиторами в качестве национальной 
характеристики. М. И. Глинка в опере «Иван Сусанин» с помощью мазурки характери-
зует поляков. Сходным приемом пользуется А. Дворжак в опере «Дмитрий» для харак-
теристики Марины Мнишек и ее польского окружения. М. П. Мусоргский обращается 
к мазурке при обрисовке той же героини в польских сценах оперы «Борис Годунов». 
Известно, что прабабушка поэта была полячкой. Кровь предков и пиетет к собственному 
имени привели к тому, что Марину Цветаеву «всегда занимало значение имен, и ее имя 
напоминало не святцы, а гордую полячку (Марину Мнишек)». [4: 81]. 

Цветаева неоднозначно оценивает личность Марины Мнишек. Так, в первом стихо-
творении цикла «Марина» возносит гордую полячку: /Быть голубкой его орлиной! / Больше 
матери быть, – Мариной!/. Но во втором стихотворении Марина Мнишек, отказавшаяся 
от царского титула после казни Лжедмитрия, согласившаяся на покровительство атамана 
И. М. Заруцкого, осуждается Цветаевой: /– Своекорыстная кровь! –/ Проклята, проклята 
будь / Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!/. Но все же автор преклоняется 
перед личностью известной полячки и гордится своей тезкой: «Чего искала Марина Мни-
шек? Власти несомненно, но – какой? Законной или незаконной? <…> С грустью думаю, 
что искала она первой, но если бы я писала ее историю, то написала бы себя, то есть не 
честолюбицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать. А скорее всего: себя поэта» 
[цит. по: 2: 25]. /Тебя пою, / Злую красу твою, / Лик без румянца. / Во славу твою грешу / 
Царским грехом гордыни. / Славное твое имя / Славно ношу/ («Димитрий! Марина! ....»).

Ариадна Чернова-Сосинская писала, что «Марину Ивановну всегда коробило, ког-
да далекие ей люди называли ее фамильярно Мариной, будто не было у нее отчества. 
Мариной была она для мужа, дочери, для очень близких друзей, большей частью тех, 
кто знавал ее в Москве в годы ее юности» [4: 81]. Имя в ее сознании было выше любо-
го социального статуса: жены, матери. Дочь Ариадна обращалась к матери по имени, 
о чем говорят дневниковые записи и стихотворения Цветаевой: /Кто для Аси нужнее 
Марины?/ («Тверская»); /– Мама, куда – лед идет? / – Вперед, лебеденок /…//– Ты меня 
любишь, Марина? / – Очень/ («Четвертый год…»).

Из письма 1936 года А. С. Штегеру: «Первое (и единственное) разочарование – как 
Вы могли назвать меня по имени-отчеству – как все (нелюбимые и многоуважающие). 
Ведь мое имя било из каждой моей строчки, и если я, написав мысленно – зовите меня 
просто М<ариной> – этого не написала письменно – то только из нежелания явности 
(грубости), как часто – не забудьте буду умалчивать – вопиющее. Мне не захотелось сво-
им словом становиться поперек своему имени на Ваших устах, не хотелось становиться 
между именем и устами, почти что entre la coupe et les lиvres. Я знала, что Вы напишите 
– М<арина>» [6: 565]. Цветаева считала обращение к поэту по имени-отчеству непра-
вильным, стирающим восприятие поэтического статуса. О поэте Вячеславе Иванове она 
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писала: ««Вячеслав» не из короткости с поэтом и не из заглазной фамильярности, – из 
той же ненужности этому имени фамилии, по которой фамилия Бальмонт обходится без 
имени. Вячеслав покрывает Иванова, как Бальмонт Константина. Иванов вслед за Вя-
чеславом – то же, что Романов вслед за монархом – революционный протокол» [7]. На 
могильном камне Михаила Александровича Шлохова значится только «Шолохов», что 
говорит и о величии писателя, и о почтительном отношении потомков к нему.

Между творимым миром и сотворенным произведением находится зона, содержащая 
единицы, одинаково принадлежащие и той, и другой области. В рассмотренных случаях 
такой единицей выступает имя Марина. Помимо того, что имя реально существующего 
референта становится объектом эстетической реальности, происходит ориентация ре-
ферента на законы функционирования имени в художественном произведении. Миф о 
своем имени Марина Цветаева последовательно создает, а затем ему следует. В конечном 
счете, происходит символизация имени Марина, актуальная для среды исследователей 
языка и идиостиля поэта, творческих кругов почитателей таланта Марины Цветаевой.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОПРИАЛЬНОСТИ И НАРИЦАТЕЛЬНОСТИ  
В ПОЭТИКЕ ОНИМОВ (МАРИНА ЦВЕТАЕВА «ЦАРЬ-ДЕВИЦА»)

Рассмотрена поэтонимосфера поэмы-сказки Марины Цветаевой «Царь-Девица». 
Выявлены особенности функционирования собственных имен различных разрядов.  
Принцип взаимодействия проприальности и нарицательности в поэтике онимов оп-
ределен как объединяющее начало и основная особенность поэтонимного пространс-
тва произведения.

Ключевые слова: поэтоним, лиро-эпическое произведение, проприальность, нарица-
тельность, поэтонимогенез.

Розглянуто поетонімосферу поеми-казки Марини Цвєтаєвої «Царь-Девица». Вияв-
лено особливості функціонування власних імен різних розрядів. Принцип взаємодіїї 
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 пропріальності та загальності визначений як такий, що об’єднує і характеризує пое-
тонімний простір твору.

Ключові слова: поетонім, ліро-епичний твір, пропріальність, загальність, поетоні-
могенез.

Лиро-эпические поэмы Марины Цветаевой – «камень преткновения» для читателя 
и исследователей. Насколько они сложны в плане «внутренней структуры», понимания 
и восприятия [1: 64], настолько и притягательны для лингвистов и литературоведов. По 
мнению О. А. Скриповой, «в своем творчестве Марина Цветаева довела лирические по-
эмы до «максимума жанра», активизировала все семантические ресурсы данной формы, 
что позволило ей дойти до постижения самых глубинных мистических и экзистенци-
альных отношений человека и мира, самых таинственных сфер бытия души» [2: 280]. 
Исследования лиро-эпического наследия Цветаевой посвящены изучению языка, ритма 
и стиха, жанровых особенностей, интертекстуальной связи с другими произведениями 
литературы и, шире, культуры [1: 168-172, 195-205, 261-272; 2: 64-70, 75-83, 204-219; 3: 
49-60, 67-72, 73-83, 358-364, 504-512]. Есть отдельные замечания о поэтике собствен-
ных имен в поэмах [2: 195-205], но в целом поэтонимное пространство лиро-эпических 
произведений остается малоизученным. Вместе с тем, оно представляет несомненный 
интерес для поэтонимологов, так как именно в поэмах в наибольшей мере «выразилось», 
на наш взгляд, желание Цветаевой раскрыть эстетический потенциал поэтонима. 

Лиро-эпическое наследие Марины Цветаевой разнообразно: 19 произведений1 1920-
1936 гг., дошедшие до нас полностью или в виде фрагментов. Одной из первых была 
написана (1920 г.) и опубликована поэма-сказка «Царь-Девица» (1922 г.). В ее основу 
была положена русская народная сказка с тем же названием [4: 125-127]. Поэт опустила 
вторую часть, имеющую счастливое завершение, ввела новых персонажей (Ветер), рас-
ширила характеристики старых (Царь). В письме 1923 г. автор определила суть поэмы 
как «трагедию разминовений» [5: 368], связав ее таким образом с одной из тем своей 
лирики 1921-1925 гг.

«Царь-Девица» Цветаевой пронизана сказочностью, волшебством. Поэт не отступает 
от жанровых законов, но дополняет, делает образы ярче и выразительнее, привлекая для 
этой цели различные языковые средства (разговорную лексику, архаизмы, речевые особен-
ности героев, отражение на письме произношения). Немаловажную роль в создании, со-
творении художественного целого произведения отводит Цветаева собственным именам.

На основе поэтонимного пространства сказки-основы вырастает поэтонимное про-
странство произведения Цветаевой. Поэт дополняет способы именования героев и пер-
сонажей. Наряду с отапеллятивными поэтонимами Царь, Царица, Царевич, Царь-Деви-
ца, в поэме-сказке функционируют поэтонимные единицы, отличные от названных по 
структуре, происхождению и свойствам:

1. Собственные имена, приближенные автором к фольклоронимам, потенциально 
они могли бы входить в поэтонимное пространство сказки: Ветер, Корабль. 

Такие поэтонимы созданы автором по типу Царь, Царица: имя нарицательное, исполь-
зуемое для именования отдельного объекта, в данном случае – персонажа, выполняет роль 
имени собственного. На наш взгляд, такие поэтонимы необходимо отличать от имен нари-
цательных, написанных с прописной буквы и выполняющих характеризующую функцию 
– Ангел (Андел), Воин, Демон: //Посередке же, с простертой рукой – /Не то Андел, не то 
______________

1 По авторской жанровой классификации.
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Воин какой// [5: 12]; //Что там за Воин – за Ангел – за Демон такой?// [5: 24]; //По грозному 
небу – как кистью златой – / Над Ангелом – Воин из стали литой// [5: 84].

Неоднозначным является, на наш взгляд, определение «поэтонимности» слова Царь, 
используемого для именования героини (//Хлопнула тут Царь в ладоши: / «Повели, чтоб 
тем же часом / Вихря-мне-Коня седлали!»// [5: 20]). Замена поэтонима Царь-Девица та-
кой номинативной единицей оправдана художественными целями: поэт делает упор на 
социальный статус героини и «мужские» черты ее характера. На первый план, таким 
образом, выходят прямое лексическое значение и грамматическое значение рода. Мы 
квалифицируем единицу Царь как промежуточную, фиксирующую определенный этап 
поэтонимогенеза, перехода из разряда нарицательных в собственные. 

2. Составные поэтонимы с ярко выраженной характеризующей функцией: Жар-Ко-
рабль (//Всколыхнулася лазурная рябь: / К нам на гусельный на звон – Жар-Корабль// 
[5: 12]), Дева-Зверь (//– Как начнет в волнах/Дева-Зверь вставать// [5: 14]), Дева-Царь, 
Царь-ты-Дева (//Как, к примеру, Дева-Царь я, / Так, выходит, – Царь-ты-Дева!// [5: 20]), 
Вихорь-Конь (//Вихорь-Конь к ней на крылечко / Белой молнией взлетает// [5: 21]), Царь-
мой-Лебедь (//Плывет Царь-мой-Лебедь// [5: 51].

Один из компонентов таких поэтонимов может функционировать как самостоятель-
ная номинативная единица (Жар-Корабль – Корабль, Вихорь-Конь – Конь, Дева-Зверь 
– Дева). Другой выступает в качестве приложения и несет основную семантическую на-
грузку. Он может занимать пред- или постпозицию, актуализатором коннотемы в таком 
случае служит контекст: //Вихорь-Конь к ней на крылечко / Белой молнией взлетает// [5: 
21], //Плывет Царь-мой-Лебедь// [5: 51] (выделение наше. – А.У.). 

Смешиваются роли компонентов в случае поэтонима Дева-Царь, который «распада-
ется» в тексте произведения на две самостоятельные номинативные единицы: // Ей в 
ответ с усмешкой Дева: «Трубный звон моя забава!..»// [5: 19]; //Хлопнула тут Царь в 
ладоши: / «Повели, чтоб тем же часом / Вихря-мне-Коня седлали!»// [5: 20]; //И вздох 
тут: «Дева! Дева! Дева!»/И рокот: «Царь наш! Царь наш! Царь!»// [5: 22]; Несущими 
основную семантическую нагрузку становятся как один, так и второй компонент: //Как, 
к примеру, Дева-Царь я, / Так, выходит, – Царь-ты-Дева! // [5: 20].

3. Коннотативные поэтонимы, собственные имена «извне», «чуждые» сказке (Мо-
исей, Новгородское Вече, Камаринская, Самсон и Далила, Никола, Содом). Такие поэ-
тонимы, помимо основной, номинативной, функции, выполняют другие (указательную 
функцию, функцию обращения, сравнения, отождествления), имеют дополнительные 
созначения: // В небесах Егорий / Не разжег войны // [5: 17]; //Подивись со мной, пророк 
Моисей!// [5: 12]; // Сам Михаил-Архистратиг!// [5: 22]; // Уж такая дурь да дикость / 
Новгородское аж Вече!// [5: 26]. Поэт, апеллируя к культурным знаниям читателя ХХ 
века, выражает отношение автора-рассказчика к героям и событиям поэмы-сказки2. 

Поэтонимное пространство поэмы-сказки «Царь-Девица» оказывается богаче и 
многограннее пространства сказки, записанной Афанасьевым. Значительнее оказывает-
ся роль поэтонимов в произведении Цветаевой: они помогают в создании и раскрытии 
 
______________

2 Выбранная Цветаевой жанровая форма «Царь-Девицы» предполагает сочетание «повествова-
тельной характеристики действующих лиц, событий и пр. и их раскрытие через восприятие и оценку 
лирического героя, повествователя, играющего в поэме активную роль» [6: 286-287], «связь двух типов 
изображения человека: через поступки, мысли и чувства героев и через те переживания и оценки, кото-
рые действующие лица вызывают у автора» [6: 178-179].



92

образов героев, персонажей, участвуют в передаче чувств и переживаний, отношения 
автора-рассказчика. Марина Цветаева отталкивается от фольклорной традиции именова-
ния. На ее основе она создает новые единицы, используя принцип взаимодействия про-
приальности и нарицательности в поэтике онимов. В стремлении не отступать от своих 
художественных целей, поэт фиксирует поэтонимы на определенных этапах развития 
– поэтонимогенеза. Такими «точками фиксации» оказываются: поэтонимы, еще не утра-
тившие связь с именами нарицательными, близкие к ним и коннотативные поэтонимы, 
принесенные «извне» и употребленные в произведении условно второй раз, которые за 
счет созначений и функций могут приближаться к именам нарицательным. 
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КАК ЗАСТАВИТЬ СОБЕСЕДНИКА ПОВЕРИТЬ ТЕБЕ,  
ИЛИ О ТРАНСПОЗИЦИИ ЛИЧНЫХ ФОРМ ПРИ УБЕЖДЕНИИ

В роботі разглядається транспозиція особових форм (уживання власного ім’я і 
дієслова в 3-й особі замість форм 1-й особі) з метою переконання. Виявлення і аналіз 
прагматичних властивостей граматичного засобу, який досліджується, проводиться 
з урахуванням взаємодії двох комунікаційних категорій – довіру-недовіру і переконання. 
Дослідження проведено на матеріалі болгарської мови.

Ключові слова: особові займенники, власне ім’я, граматична особа, транспозиція, 
довір-недовір, переконання.

В работе рассматривается транспозиция личных форм (употребление имени соб-
ственного и глагола в 3-м лице вместо форм 1-го лица) с целью убеждения. Выявление 
и анализ прагматических свойств изучаемого грамматического средства проводится с 
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учетом взаимодействия двух коммуникативных категорий – доверия-недоверия и убеж-
дения. Исследование осуществляется на материале болгарского языка.

Ключевые слова: личные местоимения, имя собственное, грамматическое лицо, 
транспозиция, доверие-недоверие, убеждение.

The article discusses the transposition of personal forms (the use of a proper name and proper name andproper name and 
a verb in the third person instead of the first person forms) for the purpose of persuasion. forms) for the purpose of persuasion.forms) for the purpose of persuasion. 
Pragmatic characteristics of this grammatical means have been revealed and analyzed in con- this grammatical means have been revealed and analyzed in con-this grammatical means have been revealed and analyzed in con-
nection with the co-functioning communicative categories trust-distrust and persuasion. The TheThe 
research has been made on the basis of the Bulgarian language.

Key words: personal pronouns, proper name, grammatical category of person, transposi-
tion, trust-distrust, persuasion.

Транспозиция личных форм, т.е. употребление одних форм в значении других, при-
влекала внимание многих известных ученых [1; 2; 3 и др.], однако до сих пор не полу-
чила достаточно глубокого и полного описания. Этот интересный языковой феномен 
является примером того, как грамматические средства употребляются во вторичной для 
них прагматической функции. Наша работа посвящена описанию частного случая транс-
позиции личных форм – употреблению имени собственного и глагола в 3-м лице вместо 
форм 1-го лица с целью уверения в истинности и объективности своей коммуникативной 
позиции:

(1) – Ти лъжеш!.. Ти не казваш истината на народа!
– Диман Чорбаджи не лъже! – прогърмя гласът на чорбаджията и насръхна срещу 

Войко...
– Не се мъчи да прикриеш грабежа си със закани и лъжи! – рече Войко.
– Казах вече, Диман Чорбаджи не лъже! (К. Петканов. Размирник).
‘– Ты лжешь!.. Ты не говоришь народу правду!
– Диман Чорбаджия не лжет! – прогремел голос чорбаджии, озлобленного на Войко.
– Не пытайся скрыть свой разбой угрозами и неправдами! – сказал Войко.
– Я уже сказал, Диман Чорбаджия не лжет!’
Для того чтобы получить адекватное описание такого способа аргументации, необ-

ходимо учесть взаимодействие двух коммуникативных категорий – недоверия и убежде-
ния. Их совместная реализация в диалоге не была предметом специального обсуждения 
лингвистов, однако она закономерна: недоверие говорящего, как правило, стимулирует 
собеседника на защиту своей коммуникативной позиции; кроме этого, реплики, выража-
ющие недоверие и убеждение, имеют тесную формально-семантическую связь. Это 
объясняет использование в составе ответного высказывания лексем со значением лжи и 
обмана, представленных в инициальной реплике, наряду с формами 3-го лица, употреб-
ленными при обозначении субъекта речи. Еще одним аспектом взаимодействия доверия-
недоверия и убеждения является то, что в распоряжении людей, пользующихся большим 
доверием, имеется широкий спектр стратегий речевого внушения, поэтому они могут 
пользоваться достаточно слабыми по интенсивности средствами, а более интенсивные 
использовать для ускорения своего воздействия [4: 34].

Как говорящему заставить собеседника поверить в свои слова? Во-первых, можно 
доказать адресату, что описываемая в высказывании ситуация объективна, т.е. существу-
ет в действительности. Во-вторых, можно воздействовать на эмоциональную сферу пар-
тнера и таким образом внушить ему веру в свои слова. Специфика коммуникативной 
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ситуации уверения в истинности своих слов заключается в следующем: говорящий зна-
ет, что собеседник не располагает объективными способами проверки высказывания на 
ложность, и поэтому воздействует и на разум адресата, и на его чувства. Эта особенность 
категории доверия-доверия обусловливает то, что в коммуникативной практике закрепи-
лись эмоциональные, рациональные и комплексные способы убеждения.

Так, говорящий может призывать собеседника к доверию, обращаясь к ментальной 
сфере адресата речи (моля ви да ми повярвате; вярвайте ми; уверявам те), фактическим 
доказательствам (идете у дома и ще се убедите; можете да проверите; ще ти докажа 
че неоснователно ме подозираш и др.); собственному чувственному восприятию (с очи-
те си видях; очите ми не ме лъжат; с ушите си чух; щом мойто око е видяло и ухото ми 
чуло, не се съмнявай); добропорядочности (смея ли да приказвам небивали неща; мога ли 
да те лъжа за такава работа; аз ли ще взема да лъжа и др.); предшествующему опыту 
общения (кога съм те лъгал или съм преструвал пред тебе и др.); народной мудрос-
ти (нали знаеш, който слуша хората, жена си оставя); авторитету (ако не вярваш, пи-
тай баща / вуйчо си и др.); здравому смыслу, мотивируя бескорыстность своей позиции 
(какъв ми е интересът да те мамя; няма за какво да ви лъжа; защо да ви лъжа; защо да 
те будалкам и др.). Особым способом убеждения являются клятвы и частные случаи их 
проявления – божбы и самопроклятия: заклевам ти се; мога да закълна в баща си и май-
ка си; честна дума; вяра ти казвам; нб, божи кръст; честен кръст; бога ми; ей богу; бог 
ми е свидетел; вярвай бога; бог да ме убие/ да пукна / нека на камък да се превърна, ако 
лъжа; давам си / залагам си / отрязвам си / режа си главата и др1.

Способность верить, как правило, не зависит от способа убеждения, поэтому нельзя 
с уверенностью утверждать, что один способ уверения эффективнее другого. Доверие в 
первую очередь определяется личностными особенностями говорящего, действием его 
внутренних механизмов, которые формируют представление коммуниканта о достаточ-
ности/недостаточности аргумента, приводимого собеседником. «Данные виды доводов 
могут быть релевантными или нерелевантными, могут быть истинными, но не найти 
реализации, могут быть ложными, но быть достаточными. В основе их актуализации 
лежит регулятор межличностных отношений» [6: 101].

Если обратиться к объекту нашего исследования, то прежде всего стоит сказать, что 
транспозиция личных форм является средством, усиливающим прагматический эффект 
убеждающего высказывания. Это, в первую очередь, объясняется экспрессивностью выска-
зываний такого рода. В. В. Химик так описывает эту особенность: «чем более естественно 
для текста употребление прямых названий участников коммуникативного акта, говорящего 
и адресата, тем более значимым и экспрессивным оказывается отстранение от такого упо-
требления, т.е. отстранение говорящего от активной коммуникативной роли» [2: 131].

Важно понимать, что коммуникативная отстраненность, проявляющаяся в замене 
1-го лица 3-м, является языковой реализацией психологического феномена эмпатии – 
умения человека занять отстраненную позицию по отношению к собственной личности, 
посмотреть на себя со стороны. Такой способ общения предполагает выход говорящего 
за пределы собственного «я» и переход индивида из сферы своего сознания в объектный мир.

Для определения прагматической значимости транспозиции личных форм сопоставим 
аналогичные высказывания с формами 1-го (см. пример 2) и 3-го лица (см. пример 3):

1 Примеры приведы из нового фразеологического словаря [5], некоторые из них представляют 
выдержки из болгарской художественной литературы.
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(2) – Ааа, затова ли се върна? – попита Милутин презрително. – Това ли ти е била 
целта?... Разбрал си, че не можеш сам…

– Аз не ви лъжа! – каза капитанът. Разберете – можех да се прибера на тоя дъ-
нер… Но ми домъчня за вас… (П. Вежинов. Далече от брегове).

‘ – Ааа, поэтому ты вернулся? – спросил Милутин презрительно. – Это было твоей 
целью?... Понял, что один не можеш…

– Я не обманываю вас! – сказал капитан. Поймите – я мог вернуться… Но беспо-
коился о вас…’

(3) – …Криеш ли ги някъде?
– Елате в квартира, обиск правеете. Мистър Хантов ще види, Махмуд е чист, тъ-

рговия няма, стока няма, Махмуд е чист (Б. Крумов. Отрова за брилианти).
‘–… Прячешь их где-то?
– Пройдите в квартиру, обыщите. Мистер Хантов увидит, Махмуд честный, тор-

говли нет, товара нет, Махмуд честный’.
Высказывание Аз не ви лъжа – ‘Я не вру/не обманываю вас’ является распространен-

ным способом указания на истинность своих слов и опровержения противоположного 
мнения собеседника. Тогда с какой целью говорящий прибегает к замене 1-го лица 3-м, и 
какой эффект возникает при этом?

Мы полагаем, что, говоря о себе в 3-м лице, субъект речи озвучивает желаемую реак-
цию собеседника: Мистър Хантов ще види, че Махмуд е чист – ‘Мистер Хантов увидит, 
что Махмуд честный’. При помощи простого языкового приема ситуация выводится из 
плоскости сознания говорящего и проецируется на ментальную сферу слушающего. Бла-
годаря этому уменьшается степень субъективности высказывания, а значит, возрастает его 
убедительность для адресата. Кроме того, склонность к эмпатии является свидетельством 
высокой коммуникативной компетенции субъекта и способствует созданию положитель-
ного образа адресанта в глазах адресата, а значит, повышает доверие к говорящему. Ср. 
довольно распространенный прием убеждения: и аз не го вярвах – ‘и я в это не верил’.

Обратим внимание на то, что высказывание с транспозицией личных форм исследу-
емого типа «представляет фиксацию не самосознания говорящего, а его объективиро-
ванных социальных свойств или статуса» [7: 65], поэтому использование имени собст-
венного вместо местоимения я возможно лишь при высокой оценке говорящим своих 
социальных качеств. Говорящий нередко представляет правдивость как объективное 
свойство своего характера, которое обусловливает невозможность восприятия его слов 
как лживых и в конкретной коммуникативной ситуации:

(4) – Момчето (искрено). С какво, господин директор, мога да се отблагодаря за 
хубавите новини? Ако, разбира се, са точни.

Директорът (засегнат). Не ми е присъщо да лъжа (К. Георгиев. Изключителен шанс).
‘Юноша (искренне). Как, уважаемый директор, я могу отблагодарить вас за хоро-

шие новости? Если, конечно, они точные.
Директор (задетый). Мне не свойственно лгать’.
Обобщенное представление коммуникативного поведения говорящего имеет мес-

то и при использовании лексем, выступающих в роли интенсификаторов убеждающих 
выражений. В первую очередь, это наречие времени никогда. Замена 1-го лица 3-м в 
 высказываниях с интенсифицирующими элементами является дополнительным средст-
вом убеждения собеседника в истинности пропозиции или своей правдивости:

(5) – Да не ме будалакаш?! – изгледа го кривнишки Сквернословното магаре.
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– Тифон Великолепни никога не лъже! – изпъчи се драконът и този път изобщо не 
се изчерви (М. Асадуров. Книга на творението).

‘ – Ты меня не дурачишь? – косо посмотрел на него Сквернословный осел.
– Тифон Великолепный никогда не лжет! – выпятил грудь дракон и в этот раз 

вообще не покраснел’.
Употребляя высказывания такого рода, говорящий имеет в виду следующее: 1. Я хочу 

продлить диалогическое взаимодействия и даже не обижаюсь на то, что ты упрекаешь 
меня в обмане; 2. У меня репутация честного человека, который всегда и независимо от 
ситуации говорит правду; 3. Я хочу убедить тебя в своей честности, поэтому апеллирую 
к своему авторитету в обществе.

На чем основан объективирующий эффект транспозиции личных форм? Высказыва-
ния с личными местоимениями отражают субъективный взгляд на мир – позицию гово-
рящего субъекта. «С чем же соотносится я? С чем-то весьма специфическим и исключи-
тельно языковым: я имеет референтную соотнесенность с актом индивидуальной речи, в 
котором оно произносится и в котором обозначает говорящего. <…> Реальность, к кото-
рой он отсылает, есть реальность речи» [8: 295-296]. Ср.: ««Я»-субъекты не устанавлива-
ют референцию к внешнему миру» [9: 331]. Следовательно, для того чтобы представить 
содержание высказывания как объективное положение вещей в мире, а не как результат 
субъективной концептуализации, личные местоимения, в особенности я, надо избегать2.

Подводя итоги сказанному, отметим, что доверие говорящего во многом зависит от 
способности собеседника убеждать и приводить достаточные аргументы. Отсюда – тесная 
формально-семантическая связь реплик недоверия и убеждения. Одним из основных спо-
собов преодоления недоверчивой коммуникативной позиции собеседника является объек-
тивизация позиции говорящего. Она может достигаться, в том числе, при замене место-
имения 1-го лица именем собственным. Эти формы нередко употребляются в сочетании с 
дополнительными средствами убеждения, в частности с лексемами-интенсификаторами. 
Объективирующий эффект транспозиции личных форм основан на устранении наиболее 
субъективного компонента высказывания – местоимения я. Изучение прагматического по-
тенциала грамматических форм является перспективным направлением лингвистических 
исследований, отражающим взаимосвязи языка, мышления и коммуникации.
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ОСОБЛИВОСТІ ОНІМІЇ КАЗКИ Р. ДАЛА  
«�EOR�E’�� M�R�E��O��� MED����E»�EOR�E’�� M�R�E��O��� MED����E»

Розглядається онімний простір казки Р. Дала, який є функціонально навантаженим 
та багатограним. Завдяки спеціальним контекстам та грі на онімах, відзначається 
ономастична неповторність індивідуально-авторського стилю письменника. В поето-
німосфері збірника автор звертається до різних ономастичних розрядів, а саме до зоо-
німів, хрематонімів, антропонімів, використовуючи онімічні трансформації. 

Ключові слова: онімний простір, онімія, ідіостиль, зооніми, антропоніми, хремато-
німи, поетонімосфера, Роалд Дал.

Рассматривается онимное пространство сказки Р. Дала, которая функционально 
насыщенна и многогранна. Отмечена ономастическая особенность индивидуально-ав-
торского стиля писателя, созданная специальными контекстами и игрой онимов. Поэто-
нимосфера произведения насыщена ономастическими разрядами, а именно зоонимами, 
хрематонимами, антропонимами, которые автор умело и мастерски использует.

Ключевые слова: онимное пространство, онимия, идиостиль, зоонимы, антропони-
мы, хрематонимы, поэтонимосфера, Роалд Дал.

In the present functioning of onyms space of R. Dahl’s tale is analyzed. Due to special con-
texts and play on onyms are mentioned specific features of the author’s idiostyle. The writer 
uses different types of onyms: zoonyms,, anthroponyms, chrematonyms. Their frequency is high 
and it is used skillfully.

Key words: onym’s space, onymy, idiostyle, zoonyms, anthroponyms, chrematonyms, poet-
onymosphere, Roald Dahl.

Важливим елементом художнього твору є система власних назв, що становить лек-
сичну категорію тексту, яка разом з іншими мовними засобами реалізує авторську кон-
цепцію світобачення, сприяє побудові художнього образу. Функціонально власні назви 
– один із найважливіших компонентів літературного твору. 

Робота письменника над поетонімією передбачає добір її складників із реальної 
онімії або створення нових онімів на основі наявних моделей та переходу апелятивів у 
розряди онімів. Завдяки власним назвам читач – реципієнт інформації сприймає худож-
© Петренко О. Д., 2008
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ній текст через низку асоціацій, які впливають на розуміння твору та його декодуван-
ня. Тому літературна ономастика є одним з актуальних напрямів ономастичної науки, а 
також важливою ланкою теорії тексту, риторики, лінгвостилістики.

У своїй яскравій казці «George’s Marvellous Medicine» Р. Дал по-новому опрацював 
мотив, що вже прозвучав у казці про Чарлі й Скляний Ліфт. Там винахідливий і досвідчений 
Вонка віднайшов препарати, що зменшували чи збільшували вік [1]. Тут восьмилітній[1]. Тут восьмилітній 
Джордж (George), навмання поєднуючи все, що було в хаті, створив спочатку препарат,George), навмання поєднуючи все, що було в хаті, створив спочатку препарат, 
що збільшував зріст – George’s Marvellous Medicine Number One [2:81], а потім ще три 
інших.

Джордж мешкає на фермі з батьком і матір’ю і досить дошкульною бабусею. Бабуся 
іменується тільки контекстуальним антропонімом Grandma, а батько і мати мають імена 
і прізвище. Батька звуть дивнувато – Mr Killy Kranky. Англійського імені Killy не існує, 
а найвідоміше значення лексеми kill – «вбивати». Прізвище Kranky теж немає, але існує 
прізвище Crank, похідне від давнього cranke «веселий, здоровий» [3:133,531], яке в су-
часній мові семантично виродилося в crank «дивак, маніяк, слабкий (здоров’ям)». Вимова 
Kranky ii crank збігається (за винятком фінального суфікса – у). Людина цілком пристой-
ної, нормальної поведінки, Кіллі Кранкі такого неприємного антропонімійного позначен-
ня не заслужив, хоч автор і зазначає: «he was not an easy person to live with because even 
the smallest things got him all worked up and excited» [2:60-61]. Єдиний злочин, що можна 
закинути батькові, є те, що він порадив бабусі випити повну склянку зменшувальних 
ліків – George’s Marvellous Medicine Number Four, що призвело до повного зникнення 
бабусі. Це викликало розпач його дружини (Grandma була її матір’ю), але явно втішило 
містера Кранкі. Дружину зовуть популярним іменем Mary, також Mrs Kranky.

Казка починається з того, що Grandma, яка не вставала з крісла, хоч і хворою теж не 
була, замордувала Джорджа проханнями дати їй склянку чаю. Поки хлопець дав їй чаю, 
курсував на кухню разів десять, а коли врешті звільнився, вирішив її лікувати самотужки: 
«I’ll make her а magic medicine, а medicine no doctor in the world has ever made before» 
[2:14]. Розмірковуючи, Джордж навіть склав вірш – рецепт, де, наприклад, фігурують 
такі екзотичні і агресивні за своєю дією складники: «And the poisonous sting of а bumble-
bee, And the juice from the fruit of the ju-jube tree» [2:15] – «І отруйне жало джмеля, І сік з 
плодів ююби», тобто китайського фініка [4 (1:754)].

Але хлопець обійшовся і без джмеля, і без ююби. Узявши велику каструлю, він обій-
шов увесь дім, почавши з ванної (де і забрав і шампунь, і зубну пасту, і різні аерозолі) і 
закінчивши гаражем. Дорогою вичавив і висипав у каструлю всю материну косметику, 
вкинув ваксу для взуття, рідину від блощиць і багато іншого. У гаражі додав від усіх 
банок мастила, фарби, пального – нічого не оминув. Вичерпавши все, що було плинного 
і сипучого в хаті, Джордж то добре перемішав і зварив. Не випадково книзі передує 
«WARNING TO READERS»: «Do not try to make George’s Marvellous Medicine yourselves at 
home. It could be dangerous»[2:1].

Чудодійні ліки у Джорджа виявилися синіми, а бабуся приймала коричневу мікстуру. 
Джордж долив у свої «ліки» коричневої фарби і відніс склянку цієї суміші бабусі. Вона 
випила – і чудо дійсно настало. Бабуся дуже високо підстрибнула, а тоді розбухла 
і почала рости. Так росла, що пробила головою стелі обох поверхів, а потім і дах. 
Повернулись батьки й були здивовані, перелякані, а потім зраділи, бо збільшувалося все 
живе, що скоштувало ліків Джорджа. Збільшена курка знесла яйце як футбольний м’яч.’яч. 
Збільшились свині, корови, вівці. Поні Jack Frost став більшим за слона, виросла і коза 
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Alma. Ці два зооніми, єдині в казці, повторюють англійські імена людей. Проте �lma 
(Альма) (з лат. alma «та, що годує» [3:32]) уже міцно закріпилось як зоонім в усьому 
світі [пор.5:50], чого не скажеш про кличку поні Jack Frost (Джек Фрост). Це – дуже 
поширене особове ім’я Jack, гіпокористика від John, і також досить поширене прізвище 
Frost, з давнього forst «мороз» [3:184,537]. Отже, маємо онімічно виділену ієрархію: 1) 
основна маса тварин на фермі – зовсім без кличок; 2) єдина коза має типовий зоонім, 
який лише генетично пов’язаний з антропонімом; 3) по-ні, на знак особливої поваги, має 
не тваринний, а людський онім, що складається з імені та прізвища. Тут треба зробити 
істотне уточнення. Jack Frost назва персонажу англійського фольклору. В англійському Jack Frost назва персонажу англійського фольклору. В англійськомуJack Frost назва персонажу англійського фольклору. В англійському Frost назва персонажу англійського фольклору. В англійськомуFrost назва персонажу англійського фольклору. В англійському назва персонажу англійського фольклору. В англійському 
мовленні онім Jack Frost уживається в значеннях персоніфікованого морозу або взагаліJack Frost уживається в значеннях персоніфікованого морозу або взагалі 
зими і як назва недоброзичливої людини [6]. Маємо, отже, аналогії з нашим Дідом Мо-
розом. Значну популярність має фольклорна дитяча різдвяна пісенька «Frosty the �now-
man», героєм якої є добрий і щедрий Фрості [7]. Ірвінг Азофф, натхненний фразою з 
цієї пісеньки «how he came to life one day» – «як він ожив одного разу», висунув ідею 
мультиплікаційного фільму «Jack Frost», у якому цей персонаж виведений як убивця 
[8]. Як бачимо, кличка поні у казці, написаній Далом у 1981 р., має за собою великий 
конотативний шлейф.

Бабусю, яка застрягла в будинку, витягли за допомогою підйомного крану, викликавши 
the Crane Company [2:70]. Цей устандартизований ергонім містить рівно стільки інформа-
ції, щоб зрозуміти, про що йдеться. Реальні ергоніми обов’язково мають якусь специфіку 
(прізвище власника тощо), але письменнику в цьому випадку це не потрібно, тому нема 
ніякої онімічної гри. Велетенська Grandma тут же радісно стрибнула на велетенського 
поні і помчала. А батько схопився за ідею – виробляти такі ліки масово, утворивши Фаб-
рику чудодійних ліків, Marvellous Medicine Factory [2:73].

Але ж для того потрібен рецепт, точний склад ліків, а Джордж того не пам’ятає.’ятає. 
Почали з батьком пригадувати й експериментувати. Number One, про який мріють екс-
периментатори, сам Джордж назвав «Marvellous medicine» [2:43], повторивши заголовок 
казки, а батько мрійливо сказав: «It’s George’s magic medicine!» [2:59]. Однак Marvellous 
Medicine Number Two [2:79,81] вийшло іншим. Спроба на курці показала: від цих ліків 
виросли ноги, а сама курка не змінилась. Різновиди унікальних препаратів Джорджа 
одержують онімічне позначення, однак запроваджені в казці оніми розрізняються тільки 
номерами. Тут Роалд Дал іде тим же шляхом, яким позначав «хитрі трюки» Величезного 
Крокодила [9]. Лише назви трюків належать до ідеонімів, а тут маємо предметні власні[9]. Лише назви трюків належать до ідеонімів, а тут маємо предметні власні 
назви – хрематоніми [10:146].

Джордж почав пригадувати, чого ще не вистачає, а батько все купував. Зварили Mar-
velous Medicine Number Three [2:85], але й цього разу вийшло не те: у піддослідного 
півня витяглась дуже довга шия, а сам він залишився, яким був. Ще одна спроба дала 
George’s Marvellous Medicine Number Four [2:89]. Від цих ліків істота не збільшувалась, 
а зменшувалась. Вони вирішили ними вилікувати велетенську Grandma, внаслідок чого 
вона зникла зовсім. 

Онімний простір казки складається, таким чином з 12 власних назв, куди входить 
4 антропоніми (з них один контекстуальний – Grandma), 4 тільки пронумеровані хре-
матоніми, 2 зооніми і 2 ергоніми (уявне Marvellous Medicine Factory та реальне the 
Crane Company). Знову, як це було у казці «The Enormous Crocodile», чотири розряди, 
з яких тільки два належать до облігаторних (антропоніми та ергоніми). Частотність 
онімів у творі складає 359 вжитків, відсоток вживаності онімів у тексті за розрядами 
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становить: антропоніми – 89,8%; ідеоніми – 5,8%; ергоніми – 3,3% та зооніми – 1,1%. 
Загальний відсоток співвідношення онімів до слововживань у тексті становить 2,6%, що 
уяскравлює вагомість та значущисть у творі Р.Дала власних назв. Якісний та кількісний 
склад онімного простору та функціонування його складників вирізняє твори Р. Дала вза- кціонування його складників вирізняє твори Р. Дала вза-
галі і цей у тому числі. Власні назви в дитячих творах Р. Дала, виражаючи своєрідність 
і неповторність їх, нерідко виступають носіями, виразниками інтертекс-туальності, сут-
ність якої теоретично осмислив передусім Р. Барт [11:26] і навіть вторинної комунікації, 
теорію якої глибоко розробила І. М. Колегаєва [12:76,100-108]. 

Всі оніми Дала є промовистими, вжитими антономазійно, тобто такими, що окрім 
стандартної для власних назв номінативної, дейктичної функції, виконують і функцію 
характеризуючу, доносячи до читача якусь додаткову, конотативну інформацію, що міс-
тить і вказівку на певні прикмети носія, і його оцінку. У межах художнього твору витво-
рюється своя замкнена онімна система, що включає як узуальні власні назви (а також 
оказіональні, створені автором саме для цього твору), так і власні назви контекстуальні, 
що за межами твору є апелятивами, а в творі стають за волею автора та за умовами кон-
тексту онімами.
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ДВОЙНАЯ ПРОЕКЦИЯ КАК СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НЕГАТИВНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Double Projection as a Way of Investigating Negative Intercultural Communication.
Peculiarities of intercultural communication are considered on different levels: psychology, lin-

guistics, ethnology, anthropology, sociology, etc. Intercultural communication as a science is still in 
the making. Several differentiative features are defined.

Key words: double projection, negation, intercultural communication.

Межкультурная коммуникация – общение между представителями различных чело-
веческих культур (личные контакты между людьми, реже – опосредованные формы ком-
муникации (такие, как письмо) и массовая коммуникация). Особенности межкультур-
ной коммуникации изучаются на междисциплинарном уровне и в рамках таких наук, 
как психология, лингвистика, этнология, антропология, социология, каждая из которых 
использует свои подходы к их изучению. 

Считается, что это понятие введено в 1950-х американским культурным антропологом 
Эдвардом Т. Холлом [4] в рамках разработанной им для Госдепартамента США программы 
адаптации американских дипломатов и бизнесменов в других странах. При этом негативный 
опыт межкультурной коммуникации, как правило, оттесняется на маргинес дискуссии.

Первоначально для описания межкультурной коммуникации использовалось класси-
ческое понимание культуры как более или менее стабильной системы осознанных и бес-
сознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов – национальная или этни-
ческая культура.

В настоящее время все чаще доминирует динамическое понимание культуры как образа 
жизни и система поведения, норм, ценностей и т. д. любой социальной группы (например, 
городская культура, культура поколений, культура организации). Динамическое понятие 
культуры не предполагает строгой стабильности культурной системы, она до определен-
ной степени может меняться и модифицироваться в зависимости от общей ситуации. Как 
научная дисциплина, межкультурная коммуникация находится в стадии формирования и 
отличается двумя характерными особенностями: прикладным характером (цель – облегче-
ние коммуникации между представителями различных культур, и как ключевое ожидаемое 
следствие снижение конфликтного потенциала) и междисциплинарностью. На наш взгляд, 
единственным методом снижения конфликтного потенциала является толерантность, а по-
вышения – ее отсутствие.

Словари однозначно указывают прямое толкование/перевод понятия толерантнос-
ти как терпимости. Однако в современном языке термин «толерантность» применяет-
ся самостоятельно, и специалисты утверждают, что прямого перевода этот термин не 
© Михайленко М. В., 2008
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имеет. В отличие от «терпимости» (терпеть – «не противодействуя, не жалуясь, безро-
потно переносить, сносить что-н. бедственное, тяжелое, неприятное») толерантность 
(в современный язык слово пришло из англ. яз. – «tolerance») – готовность благосклон-
но признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые от-
личаются от собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения/взгляды 
тобою не разделяются и не одобряются. Толерантность является одним из ключевых 
понятий в современной межкультурной коммуникации, в определенной мере – одним 
из условий того, что процесс коммуникации вообще происходит. Однако, случается, 
что неспособность проявить толерантность приводит, во-первых, к быстрейшей ин-
теграции внутри сообщества культур, а также к эффекту бумеранга. 

В 2006 году публикация карикатур в сентябрьских выпусках датской газеты Jyllands-
Posten вызвала возмущение мусульман всего мира. В исламе запрещены изображения 
Аллаха и пророка Мухаммеда. При этом правительство Дании отказалось принимать 
какие-либо действия в отношении издания [3], опубликовавшего скандальные рисунки, 
мотивируя это правом последнего на свободу слова. Решение правительства широко 
поддержало население датского государства: согласно данным опросов, 79 процентов 
датчан посчитали, что их премьер-министр не должен извиняться за карикатуры, а 62 
процента сказали, что извинения не должна приносить опубликовавшая их газета. По рас-
пространенному мнению, сама возможность осмеяния чужих религиозных верований 
стала возможной в силу проекции, по сути, главенствующего в Европе атеистического 
мировоззрения на реалии мусульманского Востока, где существует государственная рели-
гия. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это не совсем верно – на наш 
взгляд, атака была направлена не столько против ислама, сколько против христианства, 
формально продолжающего сохранять сильные правовые позиции в Европе [5], хотя в 
европейских странах и гарантируется свобода вероисповедания, а наряду с государст-
венной существуют другие конфессии. 

В законодательстве ряда государств Европы [2] либо закрепляется статус государс-
твенной за определенной религией, либо присутствуют его черты. В других государствах 
выделены и наделены соответствующим конституционно-правовым статусом традици-
онные религии. Конституция Германии признает религиозное обучение обязательным в 
государственных школах (статья 7 основного закона), причем речь идет именно о люте-
ранстве. В Основном законе Ирландии «государство признает особое положение святой 
католической апостольской Римской Церкви как хранительницы религии, исповедуемой 
значительным большинством его граждан...» 

Весьма либеральна Испания, что неудивительно с оглядкой на долгий опыт властво-
вания в стране иезуитов. В конституции Испании сказано: «Никакая религия не может 
быть государственной. Органы власти принимают во внимание религиозные верования 
испанского общества и поддерживают соответствующие отношения сотрудничества с Ка-
толической Церковью и другими конфессиями» (п. 3 ст. 16 конституции Испании 1978 г.). 

В Италии, где Церковь официально отделена от государства, последнее регулирует 
свои отношения с католической религией при помощи специальных соглашений и зако-
нов, в частности «Нового Конкордата» 1984 года. Однако и здесь в самой конституции 
основная религия страны названа и определена: «Государство и Католическая Церковь 
независимы и суверенны в принадлежащей каждому сфере» (ст. 7). Следовательно, Кон-
ституция делит все религии на два разряда: «католическая» (ст. 7), с которой государство 
заключает Конкордат, и некатолические религии (ст. 8). 
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Конституция Греции, написанная в 1975 году, содержит даже целый ряд статей, рег-
ламентирующих отношение к монастырским землям и имуществу. В третьей, важней-
шей в данном контексте, статье этого закона сказано следующее: «Господствующей в 
Греции религией является религия Восточно-Православной Церкви Христовой». Консти-
туция Болгарии 1991 г. устанавливает свободу вероисповеданий, отделение религиозных 
организаций от государства, запрет на использование религиозных общностей и органи-
заций, как и религиозных убеждений, в политических целях (ч. 1, 2, 4 ст. 13) и на образо-
вание политических партий на религиозной основе (ч. 4 ст. 11). Последнее предписание 
имеет в виду турецко-мусульманское меньшинство в Болгарии. Но вместе со всем этим 
установлено, что «традиционной религией в Республике Болгарии является восточно-
православное вероисповедание» (ч. 3 ст. 12). Преамбула Закона Республики Армения 
«О свободе совести и религиозных организациях» закрепляет Армянскую апостольскую 
церковь как национальную церковь армянского народа. В Грузии парламент внес 30 мар-
та 2001 года в Конституцию дополнение, согласно которому между государством Грузия 
и Автокефальной Православной Апостольской Церковью Грузии установлены конкордат-
ные отношения. Эти отношения будут регулироваться специальным Конституционным 
соглашением. 

Параграфы 4 и 6 Конституции Королевства Дания закрепили: «Евангелическая Лю-
теранская Церковь является Официальной Церковью Дании и, как таковая, пользуется 
поддержкой государства»; «Король должен быть членом Евангелической Лютеранской 
Церкви». Статья 2 Конституции Норвегии устанавливает, что евангелическая лютеран-
ская религия является официальной государственной религией в Норвегии. Все расхо-
ды по управлению Церковью Норвегии покрываются государством и муниципаль-
ными властями за счет государственных налогов. Последователями Церкви Норвегии 
формально являются 83% населения. Параграф 83 Конституции Финляндии выделяет 
Евангелическо-Лютеранскую Церковь в качестве приоритетной с точки зрения предпоч-
тений государства. А в Швеции глава королевского дома является официальным главой 
государственной церкви. Статья 62 Конституции Республики Исландия устанавливает: 
«Евангелическо-Лютеранская Церковь является Государственной Церковью и как тако-
вая пользуется поддержкой и покровительством государства».

В то же самое время, количество собственно христиан [1] в Европе ничтожно мало. 
До 1995 года в Швеции твердо верующих (посещающих кирху не менее одного раза в 
неделю) было 12%. Но оказалось, при определении религиозности с учетом других во-
просов референдума, среди шведов оказалось только 1% верующих. Опубликованные в 
июле 2001 года в Праге итоги последней переписи населения Чехии не оставляют камня 
на камне от популярного представления о том, что после падения коммунизма население 
восточноевропейских стран повально ударилось в религию. Чешская Республика стано-
вится почти полностью атеистической страной. Несмотря на увеличение в последние де-
сять лет количества церковных приходов, число верующих в Чехии за этот же период 
сократилось почти на одну треть, и теперь 7 из каждых 10 чехов считают себя атеистами. 
Наибольшее число атеистов проживает в крупных городах Чешской Республики. В дерев-
нях еще можно найти глубоко верующих католиков и лютеран. В городах этого уже нет. 
Воскресные службы – часто просто традиционные мероприятия, где можно встретить-
ся со знакомыми. В Германии уже развернута дискуссия о том, обязательно ли должен 
священник быть верующим или достаточно уметь хорошо проводить религиозные меро-
приятия. Евангелие начинают приводить в соответствие с современными либеральными 
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 ценностями. Массово продаются за ненадобностью древние готические храмы, из кото-
рых делают гостиницы или культурные центры «новой Европы».

Намеренный отказ от толерантности в отношении традиционных (с переходом к го-
сударственному статусу) религий со стороны датских журналистов привел к эффекту 
двойной проекции – высмеян мусульманский мир, а через него – христианская западная 
и центральная Европа, оставшаяся таковой лишь с бюрократической точки зрения. Так 
«внешнее», ислам– символически использован для внутренней европейской политичес-
кой борьбы. 
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 ВПРАВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ 
НА ОСНОВІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Н�МEЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ�МEЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Статья посвящена обоснованию теоретических предпосылок для создания комплек-
са упражнений для организации процесса формирования компетенции в чтении на осно-
ве лингвостилистических средств немецкоязычных художественных текстов у студен-
тов языковых вузов. В статье предлагается комплекс упражнений для обучения чтению 
драматических произведений.

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивними пошуками 
нових технологій в теорії і практиці підготовки майбутніх фахівців у мовних вищих на-
вчальних закладах. В процесі навчання читання студентів має застосовуватися новий 
підхід, який би враховував академічні і професійні потреби майбутніх філологів, а також 
вимоги Програми з практики усного і писемного мовлення, адже успішність реалізації 
вимог Програми щодо навчання студентів старшого ступеня мовних вузів залежить не 
лише від правильного відбору художніх текстів (ХТ) та визначення їх об’єктивної склад-
ності і суб’єктивних труднощів студентів, але й від правильно підібраних вправ, послі-
довності застосування, кількості, обсягу тощо. 
© Новохатько Л. Г., 2008
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Проблему створення комплексу вправ для формування компетенції в читанні у май-
бутніх філологів досліджували С. К. Фоломкіна, О. Д. Матрон, Т. О. Вдовіна, Т. К. Ле-
віна, Л. К. Паневіна, Н. А. Саланович, Н. К. Скляренко, Л. Н. Яковлева, F.Grellet таF.Grellet та 
багато інших. Проте поряд з існуючими теоретичними розвідками актуальною є необ-
хідність дослідження шляхів і способів формування компетенції студентів в читанні ні-
мецькомовних ХТ, зокрема драматичних ХТ, що випливає з вимог Програми [1: 130] та 
соціального замовлення суспільства на підготовку висококласних фахівців. Отже, метою 
даної статті є обґрунтування теоретичних положень щодо створення комплексу вправ 
для організації процесу формування компетенції в читанні на основі лінгвостилістичних 
засобів німецькомовних ХТ. 

Вправи для навчання читання на основі лінгвостилістичних засобів ХТ повинні від-
повідати сучасним дидактичним, загальнометодичним і спеціальним методичним при-
нципам навчання іншомовної мовленнєвої діяльності та відповідати вимогам щодо на-
вчання читання. Так, серед дидактичних принципів головними є принципи посильності 
і наочності, свідомості, активності, проблемності, систематичності і послідовності, 
розвиваючого навчання. Серед загальнометодичних і спеціальних методичних прин-
ципів навчання головними є принципи комунікативності, ситуативності, новизни, 
принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності. Зрозуміло, що на-
вчання читання буде більш результативним, якщо ґрунтуватиметься на вправах, які 
відповідають вимогам щодо навчання цього виду мовленнєвої діяльності. У комплексі 
вправ для навчання читання реалізуються такі загальні сучасні вимоги до вправ, як вмо-
тивованість, культурологічна спрямованість, створення проблемних ситуацій трьох 
рівнів складності, поступового зниження рівня керування мовленнєвою діяльністю 
студентів [2: 1999]. У відповідності до принципів організації навчального матеріалу 
і навчального процесу Н. Ф. Бориско сформулювала вимоги до загальної та окремих 
систем вправ, яким мають бути підпорядковані, зокрема, і вправи для навчання 
читання на основі лінгвостилістичного потенціалу ХТ [3: 73-76]. Представимо основні 
вимоги до системи вправ для навчання читання на основі лінгвостилістичного 
потенціалу ХТ у відповідності до наступних принципів: 1) Принцип особистісно-
орієнтованого спілкування: а) моделювати ситуації міжкультурної комунікації (МК) в 
процесі читання та обговорювання прочитаного; б) створювати глобальний контекст 
спілкування завдяки комунікативному поєднанню серії вправ; в) бути засобом взає-
модії між студентами і викладачем; г) створювати особистісну мотивацію читання. 
2) Принцип особистісно-рольової організації навчального матеріалу і навчального 
процесу: а) ставити перед студентом комунікативно-пізнавальне завдання, а перед 
викладачем − навчальну мету; б) розвивати індивідуальний стиль оволодіння МК; 
в) реалізовувати функції реального спілкування в процесі читання ХТ (соціальну, 
пізнавальну, розвиваючу, навчальну та ін.) 3) Принцип колективної взаємодії: 
а) базуватися на колективних формах взаємодії; б) включати групові форми роботи 
з високим ступенем самостійності (проекти, тандеми, листування і т.і.); в) навчати 
вирішенню психологічних завдань, пов’язаних з колективною діяльністю. 4) Принцип 
сконцентрованості: а) ґрунтуватися на моделі С1-А-С2, тобто, від глобального сприй-
няття явища МК − через самостійний аналіз цього явища − до його використання 
в ситуаціях МК; б) фаза аналізу у вправах і в серіях вправ для навчання читання 
повинна мати професійну спрямованість. 5) Принцип поліфункціональності вправ: 
а) інтегрування в кожній вправі декількох функцій.
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У відповідності до цих вимог для досягнення основної мети навчання читання на 
основі інтерпретації лінгвостилістичних засобів ХТ − повного і глибокого розкриття 
художньо-естетичного змісту оригінальних ХТ, а саме, драматичних художніх творів, 
нами пропонується комплекс вправ / завдань. Оскільки сприйняття драматичного тво-
ру читачами має свою специфіку, запропонований комплекс вправ передбачає послідо-
вне проникнення в ідейний зміст драматичних творів з урахуванням естетичної та со-
ціокультурної інформації. Це дає студентам можливість ознайомитись з культурою на-
роду, мова якого вивчається, усвідомити розбіжності в умовах життя, в естетичних та 
етичних нормах, культурних традиціях, зрозуміти національні особливості та виразити 
ці особливості вербальними засобами. Такі розумові операції ведуть до утворення у чи-
тача специфічних образів світу та національних мовних картин, а також впливають на 
емоційну сферу, що, у свою чергу, сприяє виникненню діалогу між художнім текстом і 
студентом [4: 39]. Отже, основні принципи навчання читання, вимоги до вправ, принципи 
організації навчального матеріалу дозволяють обґрунтувати застосування комплексу 
вправ для навчання читання на основі лінгвостилістичних засобів ХТ. 

Комплекс вправ для навчання читання на основі лінгвостилістичних засобів ХТ 
ми розробили, керуючись концепцією, згідно з якою комплекс – це оптимальний 
набір різних типів і видів вправ, виконання яких у достатній кількості та певній 
послідовності має забезпечити розвиток і вдосконалення компетенції студентів в 
читанні [2: 3-7]. Вправи для навчання читання німецькомовних ХТ, з яких складається 
комплекс, виконують низку важливих функцій. Організовуючи дії студентів по 
оволодінню конкретним вмінням читання, вправи виконують, по-перше, навчальну 
функцію, тобто функцію навчання вміння виділяти в тексті смислові віхи та окремі 
факти, встановлювати зв’язки між окремими фактами, оцінювати інформацію з точки 
зору віднесення її до основної чи другорядної, виділяти основну думку і т. і. Тобто, 
об’єктом «тренування» стають процеси розуміння. В той же час завдання спрямовані 
на перевірку розуміння змісту ХТ і є засобом контролю за діяльністю студентів по 
вилученню інформації з ХТ. Ця контролююча функція завдань перетворює їх в засіб 
управління мисленнєвою діяльністю студентів шляхом оцінки результатів діяльності 
читання. Таким чином, вправи забезпечують не тільки цілеспрямоване тренування з 
метою оволодіння певними вміннями, але й практику в мовленнєвій діяльності [5: 41]. 
Тобто, виконуючи свою головну функцію управління діяльністю читання, комплекс 
вправ дозволяє здійснювати формування спонукально-мотиваційної, аналітико-
синтетичної та виконавчої сфер діяльності, тобто, забезпечує: 1) орієнтування, 2) 
виконання, 3) контроль і самоконтроль в процесі діяльності читання. Тому вправи 
для навчання читання німецькомовних ХТ необхідно розглядати, виходячи з тієї 
домінуючої функції, яку вони виконують. У вправах може переважати або «орієнтуюча» 
функція – і тоді це орієнтуючі вправи, або «виконавча» – і тоді це виконавчі вправи, або 
«контролююча» функція – і тоді це контролюючі вправи [6: 16]. Згідно з цим, процес 
роботи з ХТ, як і будь-який навчальний процес, включає три основні методичні етапи: 
етап презентації нового іншомовного матеріалу, етап тренування та етап практики 
в застосуванні засвоєного матеріалу в процесі спілкування [7: 53]. На різних етапах 
навчальної діяльності виконуються різні типи вправ. Крім того, навчання читання 
драматичних творів в аспекті міжкультурної комунікації вимагає формування 
специфічних інтелектуальних вмінь зі смислової інтерпретації ХТ, в процесі якої 
студенти залучаються до самостійної творчої діяльності, тому виникає необхідність 
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застосування заключного етапу роботи з ХТ, який є для студентів творчим етапом. 
Представимо типи вправ для навчання читання у вигляді таблиці.

Типи вправ для навчання читання студентів на основі  
лінгвостилістичних засобів ХТ на різних етапах навчальної діяльності

Етапи навчальної 
діяльності Зміст етапу Типи вправ

Вступний спонукально-
мотиваційний 

а) активізація фонових знань
б) створення мотиваційної готовності до 
сприйняття ХТ

Орієнтуючі вправи

Операційно-пізнавальний читання ХТ Виконавчі вправи
Контрольно-оціночний контроль повноти і глибини розуміння ХТ Контролюючі вправи
Етап смислової інтерпре-
тації

Аналітичне осмислення та трактування ХТ Творчі вправи

Вступний спонукально-мотиваційний етап повинен по-перше, забезпечити акти-
візацію фонових знань студентів, усунення смислових, лінгвокраїнознавчих труднощів 
тощо; по-друге, стимулювати діяльність мислення студентів, їх інтересу до читання ХТ, 
вміння прогнозувати зміст тощо. Читаючи драматичні твори, студенти мають можли-
вість подивитися їх в театральній постановці або їх екранізацію, тому бесіда про різні 
способи зображення дійсності в театрі або кіно та в літературі, про своєрідність тракту-
вання художнього образу письменником та режисером, порівняння лінгвостилістичних 
засобів ХТ та екранізованого твору, його емоційний вплив на читача або глядача має 
стати невід’ємною складовою процесу роботи над ХТ. На цьому етапі необхідно також 
звернути увагу студентів на побудову драматичного твору, що полегшить їм орієнтацію в 
його змісті. На даному етапі використовуються такі види орієнтуючих вправ: рецептивні 
комунікативні (читання з метою отримання інформації), репродуктивні умовно-комуні-
кативні (відповіді на запитання), продуктивні комунікативні (висловлення і аргументація 
своєї точки зору, групова бесіда тощо). Орієнтуючі вправи на активізацію фонових знань 
вміщують: завдання на коментування історичних, географічних та побутових реалій, до-
даткову інформацію про час написання твору, інформацію про творчість письменника 
тощо. Наведемо приклади розроблених нами вправ вступного спонукально-мотивацій-
ного етапу навчання читання студентів на основі лінгвостилістичного потенціалу ХТ.

Приклад 1. Lesen Sie aufmerksam die Überschriften der Akte, der Lieder, der Balladen 
und der 3 Finali durch. Füllen Sie anschlieЯend die folgende Tabelle aus.
Über den Inhalt «Der Dreigroschenoper» infor-
mieren folgende Überschriften:

Das Leseinteresse wecken folgende Überschrif-
ten:

In welcher �palte haben �ie mehr Titel / Überschriften? Warum?
Приклад 2. 2. Lesen Sie die Aufführung zu Brechts «Dreigroschenoper» und finden Sie zu-

sätzliche Informationen zur Entstehung dieses Buches. Was haben Sie über den Autor erfahren? 
Welche Paralellen bestehen zwischen dem Werk J.Gays und dem B.Brechts? Um welchen Typ 
von Buch handelt es sich (problemorientierte Lektüre, Unterhaltungslektüre, Abenteuerlektüre, 
Satire, oder …)? Was erfährt man über den Inhalt: Geschehen, Personen, Schauplatz, Zeit? 
Welche Erfahrungen haben Sie mit dramatischen Werken? Was erwarten Sie von diesem Werk?

Вправи вступного спонукально-мотиваційного етапу спрямовані на прогнозування 
емоційного фону твору, ознайомлення з соціокультурним фоном ХТ, структурою, а також 
слугують створенню мотиваційної готовності студентів до сприйняття ХТ. При цьому 



108

робота студентів весь час має творчий характер, оскільки супроводжується самостійним 
пошуком інформації.

Операційно-пізнавальний етап – це власне процес читання ХТ. Для того, щоб зро-
бити процес читання цілеспрямованим, студентам дається комунікативна установка, яка 
спрямовує увагу читачів на одиниці тексту, які є значущі в тому або іншому відношенні 
для його осмислення [8, 9]. Наявність в драматичному творі певних коментуючих прийо-
мів − коментуючих ремарок може як ускладнювати, так і полегшувати процес читання 
драматичного твору, адже для досягнення повного розуміння і інтерпретації ХТ у читача 
виникає необхідність синтезувати, групувати і узагальнювати окремі факти, визначати між 
ними зв’язок, на що і повинні бути зорієнтовані вправи. Вправи операційно-пізнавального 
етапу представлені рецептивними комунікативними вправами, спрямованими на отри-
мання інформації ХТ, а також низкою продуктивних комунікативних вправ. Наведемо 
приклади розроблених нами вправ операційно-пізнавального етапу навчання читання 
студентів на основі лінгвостилістичного потенціалу ХТ.

Приклад 1. Eine der Hauptpersonnen dieses Dramas ist der Räuber Mackie Messer. Das 
Vorspiel enthält viele Informationen über ihn. Notieren Sie sich alle Textstellen, in denen Mak-
kie Messer direkt und indirekt charakterisiert wird. Welche Textstellen erscheinen Ihnen für die 
Charakterisierung von Mackie Messer am wichtigsten? Was für ein junger Mann ist das? Wie 
stellen Sie sich ihn vor? Versuchen sie ihn zu beschreiben. Wie sieht der Autor Mackie Messer? 
In welchen sprachlichen Formulierungen drückt sich die Einstellung des Autors aus?

Приклад 2. Lesen Sie den ersten Akt und bestimmen Sie die Schlüsselwцrter. Vergleichen 
Sie Ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen Ihrer Mitstudenten und überlegen sie, warum Sie aus-
gerechnet diese Wцrter herausgesucht haben. (Mцgliche Erklärungen kцnnen folgenderweise 
lauten: Sie geben alle Aspekte des Aktes wieder. Diese Wцrter und Ausdrücke helfen mir später 
den Text wiederherstellen. Diese Wцrter geben für mich wichtige bzw. neue Inhalte wieder).

Метою застосування продуктивних комунікативних вправ є формування певного 
ставлення до тексту, власної думки щодо нього. Це такі види вправ: позначення в текс-
ті важливих ключових моментів, постановка запитань при виникненні труднощів, скла-
дання списку «смислових віх» твору тощо.

Контрольно-оціночний етап передбачає контроль з боку викладача та самоконтроль 
студентів повноти розуміння ХТ та глибини проникнення в його зміст. Контролю підля-
гають, по-перше, рівень сформованості загальнотекстових вмінь, які зумовлюють пов-
ноту розуміння ХТ: 1) уміння виділяти в тексті його окремі елементи: основну думку, 
смислові віхи, ключові слова, найбільш суттєві факти; факти / деталі, які ілюструють, під-
тверджують або роз’яснюють основну думку і т. д.; 2) уміння узагальнювати, синтезувати 
окремі факти; виділяти головне та другорядне; прогнозувати на смисловому рівні; 3) уміння 
співвідносити окремі частини тексту у відповідності до однієї теми; групувати факти/події 
в логічній або хронологічній послідовності, яка відрізняється від їх послідовності в тексті; 
групувати факти за окремою ознакою; визначати зв’язок між фактами, подіями, явищами; 
по-друге, рівень сформованості специфічних вмінь, які зумовлюють глибину розуміння 
ХТ: 1) уміння вивести судженняна основі фактів, які містяться в тексті; встановити ідею / 
задум автора; передбачити можливий розвиток викладеного; 2) уміння оцінити викладені 
факти / зміст в цілому; 3) уміння інтерпретувати − розуміти підтекст тощо [10: 14-15]. 

На контрольно-оціночному етапі використовуються репродуктивні та продуктивні 
мовні, умовно-комунікативні та комунікативні вправи. Репродуктивні вправи сти-
мулюють діяльність репродуктивного мислення. Для їх виконання необхідно добре 
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володіти текстовим матеріалом. Репродуктивні вправи спрямовані на формування у 
студентів понять відповідних лінгвістичних та літературознавчих категорій, а також 
вмінь по перетворюванню тексту драматичного твору. Так, наприклад, для перевірки 
розуміння ХТ на семантичному рівні використовуються такі мовні та умовно-мовленнєві 
вправи: вправи на знаходження в тексті слів і словосполучень, які належать до одного 
тематичного поля; вправи на заміну виділених в реченні мовних одиниць синонімічними/
антонімічними; вправи на переклад слів або словосполучень; підстановчі вправи тощо. 
Метою застосування мовних та умовно-комунікативних вправ на цьому етапі є розвиток 
загальнотекстових умінь читання, рецепція «змістової» та «смислової» інформації ХТ. 
Наведемо приклади репродуктивних мовних та умовно-мовленнєвих вправ для перевірки 
рівня розуміння ХТ на семантичному рівні. 

Приклад 1. Suchen Sie im Text Wörter und Wortverbindungen, die zum Themenfeld «Ärger, 
Zorn» gehören. Wie lassen sich diese Wörter ordnen? Schreiben Sie auch Handlungen heraus, 
die aus diesen Gefühlen entstanden sind. Sie können die folgende Tabelle anlegen:

Themenfeld: Ärger, Zorn
Gefühle Handlungen

 Ergänzen Sie die Wortliste mit anderen Wörtern und Wortverbindungen dieses Themenfel-
des, die Sie kennen. Bei der weiteren Lektüre können Sie andere Wörter in dieses Themenfeld 
aufnehmen.

Приклад 2. 2. Gebrauchen Sie statt der unterstrichenen Wörter und Wortverbindungen sinn-
verwandte Wörter.

…Die Herren haben mich wirklich ganz blau geschlagen, und dann haben sie mir ihre 
Geschäftskarte gegeben. Wenn ich meine Jacke ausziehe, würden �ie meinen, �ie haben einen 
�chellfisch vor sich. [11:11]11:11]11]

…Polly, darf ich dich bitten, dass du dich um die Fresskörbe kümmerst? [11:19]11:19]19]
…ein Kübel Gänseleberpastette hat Jimmy unterwegs aus Wut aufgefressen, weil er ein 

Loch hatte. [11:21]
…Mac hat immer noch ein Eisen im Feuer, von dem unsereiner gar nicht ahnt.[11:30] 
Перевірка розуміння ХТ студентами на метасеміотичному рівні передбачає розуміння 

його фактичного змісту: контролю підлягає усвідомлення сюжету, уміння співвіднести 
окремі частини тексту, встановити зв’язки між ними, розуміння ХТ у всіх деталях його 
змісту. З цією метою застосовуються наступні вправи: вправи на складання плану, 
проблемних питань, відповіді на вузлові запитання до ХТ, наприклад: 

Приклад 1. Schreiben Sie die Inhaltsangabe des ersten Aktes. Dafür müssen Sie genau 
erfahren: die Reihenfolge der Ereignisse; Ort und Zeit; die Gründe und Ursachen; die Folgen 
und Wirkungen; Zahl der Personen usw.

Приклад 2. Schreiben Sie einen inneren Monolog: Was könnte Polly nach ihrer Begegnung 
mit Macheath denken und fühlen?

Приклад 3. Beantworten Sie die folgenden Fragen: Wie beurteilen Sie die Situation, in der 
sich Jonathan Peachum befindet? Was hätten Sie an seiner Stelle gemacht und welche Tipps 
könnten Sie ihm geben?

Заключний етап (етап смислової інтерпретації) – власне інтерпретація змісту 
ХТ, що вимагає від студента специфічних вмінь. В результаті дослідження лінгвости-
лістичних особливостей драматичних творів нами виявлено ряд необхідних читачу 
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специфічних інтелектуальних вмінь, пов’язаних зі смисловою інтерпретацією ХТ: 
1) уміння порівняння і аналізу, що дає можливість активно аналізувати окремі факти, 
створені за допомогою ефекту очуження; 2) уміння раціонального мислення, яке нео-
бхідно при наявності запозиченого сюжету; 3) уміння прогнозувати на текстовому 
і інтерпретативному рівнях, яке необхідно читачу при несподіваному закінченні ви-
словленої думки; 4) уміння аналітичного сприйняття, яке необхідно при наявності 
в драматичному творі коментуючих ремарок; 5) уміння синтезувати, групувати і уза-
гальнювати окремі факти, що зумовлено структурою драматичного твору; 6) уміння 
створювати власні сцени за новими сюжетами, які розкривають зміст твору з іншої точки 
зору. При цьому допускаються і навіть схвалюються викладачем різні, навіть протилеж- викладачем різні, навіть протилеж-
но різні трактування [12: 8-9]. На етапі смислової інтерпретації студентам пропонуються 
продуктивні комунікативні одномовні, індивідуальні, парні або групові вправи, які спря-
мовані на розвиток творчої активності студентів і стимулюють розвиток здібностей твор-
чого переосмислення ХТ. [4: 39] Наведемо приклади творчих вправ для етапу смислової 
інтерпретації драматичних ХТ.

Приклад 1. Bilden Sie zwei Gruppen. Eine Gruppe erzählt aus der Sicht von Macheath 
davon, wie er und Polly die Hochzeit feiern müssen. Die andere Gruppe erzählt davon aus der 
Sicht von Polly. Beim Erzählen gehen Sie auf die Gefühle, Gedanken, Stimmungen der Person 
ein, aus deren Perspektive Sie erzählen.

Приклад 2. Bilden Sie drei Gruppen. Schreiben Sie einen Zeitungsartikel über die Verhaf-
tung von Macheath. Lesen Sie einander die Artikel vor. Welchen Artikel würden Sie als Redak-
teur der Zeitung veröffentlichen lassen?

Приклад 3. Sie sind Herausgeber eines Verlags. Sie bestehen darauf, dass der Autor das 
Ende des Dramas ändern muss. 

Приклад 4. Was meinen Sie, wie wird die Geschichte weitergehen?
Головною рисою цього типу вправ є те, що студенти мають творчо застосовувати 

інформацію ХТ для розв’язання проблем ХТ. Типовими завданнями є: переказ з пояснен-
ням та розширенням змісту ХТ (наприклад: опишіть поведінку героїв за інших обставин; 
запропонуйте інші варіанти розвитку подій; уявіть собі... та опишіть...; знайдіть інший 
вихід із складної ситуації, спираючись на власний життєвий досвід; проаналізуйте по-
дії, вчинки героїв і т. д.), дослідження системи взаємодії між героями, з’ясування при-
чин подій, фактів, явищ та вчинків персонажів ХТ, обговорення «абстрактних тем» з 
використанням інформації ХТ як ілюстративного матеріалу. Творчі вправи відіграють 
особливу роль у реалізації розвиваючої мети навчання читання.

Таким чином, запропонований комплекс вправ для навчання студентів старшого 
ступеня вищих навчальних мовних закладів читання німецькомовних ХТ на основі 
лінгвостилістичних засобів ХТ сприяє розумінню естетичного та соціокультурного 
потенціалів ХТ, передбачає послідовне проникнення в смисловий зміст ХТ та слугує 
розвитку творчої активності студентів, що дозволяє їм ознайомитись з національно-спе-
цифічними особливостями культури народу, мова якого вивчається.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЧИСЕЛ «1» І «2»  
В КОНТЕКСТІ  МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

(на матеріалі укр., нім. та англ. мов)

У статті розглядаються проблеми міжкультурної комунікації як особливого виду 
комунікації, яка передбачає спілкування між носіями різних мов та різних культур. Та-
кий вид комунікації повинен бути інтегративною частиною занять з іноземної мови. 
Вищезгадані проблеми в найбільшій мірі актуалізуються у процесі літературного пе-
рекладу. Темою окремого дослідження можуть стати ті реалії та мовленнєві одиниці, 
які не мають аналогів у цільовому тексті.

Ключові слова: мова, культура, міжкультурна комунікація, лексико-семантичне поле.
The article is considered with the problems of intercultural communication as a special kind 

of communication that supposes linguistic intercourse between people who speak different lan-
guages and represent different cultures. Such kind of communication has to be an integrative part 
in foreign language classes. These problems are especially important in the process of literary 
translation. Special attention should be paid to those linguistic realias and units, which have no 
analogy in the text to be translated. 

Key words: language, culture, intercultural communication, lexical-semantic field.

Міжкультурна  комунікація як особливий вид комунікації припускає спілкування 
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між носіями різних мов і різних культур. Співставлення мов і культур виявляє не тіль-
ки загальне, універсальне, але й специфічне, національне, самобутнє, що зумовлене 
розбіжностями в історії розвитку народів. Інтеркультурна комунікація має справу з ро-
зумінням та порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, спіл-
куючись чужою мовою. Інтеркультурне навчання та інтеркультурна комунікація мають 
бути суттєвою складовою частиною занять з іноземної мови.

Як показує аналіз фразеологічного матеріалу числівник «1» (один) є найбільш про-
дуктивним числовим компонентом  ФО української, німецької та англійської мов. Близь-
ко половини розглянутих нами фразеологізмів німецької  та української мов і третина 
англійських ФО містять числівник «1». Така частотність певною мірою пов’язна  з 
особливістю цього числа, його глибокою символікою, що асоціює з образом вертикально 
виструнченої людини, а також слугує символом творчого початку, сили, енергії, доблесті, 
краси, неперевершеності, символом Всесвіту, Бога, любові, справедливості. Отже, «1» 
– це, передусім, віддзеркалення людини як мікрокосму, її місця у Всесвіті, її найвищих 
чеснот як божественного творіння. І сьогодні психологи стверджують, що людина, яка 
асоціює себе з числом «один», є за характером особливою і, навіть, геніальною.«один», є за характером особливою і, навіть, геніальною.

У фразеології розглядуваних мов один часто підкреслює цінність індивідуальних 
якостей людини, таких як напр., мудрість: нім. Wo einer weise ist, sind zwei glücklich (букв. 
де одна людина мудра, там двоє щасливих); досвід: нім. ein Erfahrener ist besser als zehn 
Gelehrte; für einen Gebildeten gibt man zwei Ungebildete = укр. за одного битого двох 
небитих дають; один мудрий вартий десятьох дурних; вірність у дружбі: нім. ein alterin alter 
Freund ist zwei neue wert, або близьке до нього: ein guter Freund ist mehr wert als hundert 
Verwandte  = рос. старый друг лучше новых двух = укр. для приятеля нового не пускайся 
старого, а також: укр. не май і сто рублів, та одного друга. Такі індивідуальні якості мо-
жуть бути й негативними, але досить вагомими, наприклад: ein Narr kann mehr fragen, alsin Narr kann mehr fragen, als 
zehn kluge beantworten können/ein Narr kann mehr befehlen, als zehn kluge ausrichten können 
= укр. oдин дурень зіпсує, що й десять розумних не направлять.oдин дурень зіпсує, що й десять розумних не направлять.

У німецькій фразеології за одиницею закріплена семантика підвищеної цінності, 
переваги певної особи чи явища. Її узус більш широкий, ніж в українській мові, тому 
зустрічаємо багато безеквівалентних ФО, напр.: нім. ein Schielender sieht mehr als zehn 
Blinde (букв. oдин косоокий бачить більше, ніж десять сліпих) = англ.oдин косоокий бачить більше, ніж десять сліпих) = англ. better one-eyed than 
stone-blind = рос. лучше кривой, чем совсем слепой; нім. ein guter Antreiber ist mehr wertin guter Antreiber ist mehr wert 
als zehn Arbeiter (букв. oдин гарний наглядач більш вартий, ніж десять робітників);нім.oдин гарний наглядач більш вартий, ніж десять робітників);нім. 
ein Mann, der will, kann mehr, als zehn, die müssen (букв. oдна людина, яка хоче, можеoдна людина, яка хоче, може 
більше зробити, ніж десять, які мусять); нім. ein Lehrer ist besser als zwei Bücher (букв. 
oдин вчитель краще за дві книжки);нім. ein Jetzt ist besser als zwei Dann  (букв. oднеoдне 
«тепер» краще, ніж два «потім») = нім. ein Heute ist besser als zehn Morgen  (букв. oднеoдне 
«сьогодні» краще, ніж десять «завтра») = англ. one today is worth two tomorrow  = не 
відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. нім. besser ein Vogel in der Hand alsesser ein Vogel in der Hand als 
zehn über Land (букв. краще одна пташка у руці, ніж десять над полем) = англ. a bird in 
the hand is worth two in the bush/wood (букв. пташка у руці варта двох у лісі) = рос. лучше 
синица в руках, чем журавль в небе = укр. краще нині горобець, як завтра голубець, або: 
близька соломка краще далекого сінця.

Значний пласт фразеологічного матеріалу вказує на те, що числівник один відобра-
жає цілісність, неподільність: нім.  man kann auch einem Ochsen die Haut nur einmalman kann auch einem Ochsen die Haut  nur einmal 
abziehen = укр. з одного вола двох шкур не деруть; нім. sie  sind ein Herz und eine Seele = 
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укр. як одна душа; нім. Mann und Weib sind ein LeibMann und Weib sind ein Leib = рос. муж и жена- одна сатана = англ. 
one bone one flash; також: to made one – одружитися.

Дане семантичне забарвлення числівника один практично збігається у наступних 
ФО, які, проте, не можна вважати абсолютно синонімічними, оскільки тут йдеться про 
імпліцитне протиставлення його числівнику два.     

Нім. Англ. Укр.
Grobheit und �tolz wachsen
auf einem Holz; Hoffen und
wünschen geht viel in einen
�ack; j-d  hat Lachen und
Weinen in einem �ack

All on one stick;
In one piece;
Honour and profit
lie not in one sack

З одного копита;
З одного тіста;
Одна снасть.

Конотація спільності дії числівника один не заважає йому, проте, вступати у проти-
річчя з числівником два, напр.: нім. zwei Bären vertragen sich nicht in einer Höhle – укр. 
два ведмеді в одному барлозі не живуть.Тисячолітній соціальний досвід свідчить, що 
одній людині важко прожити на світі; будь-яка робота легше здійснюється гуртом. Хоча 
традиції взаємодопомоги і колективної праці наявні у всіх трьох культурах, у німецькій 
фразеології це виражено ширше: einer kann nicht allesner kann nicht alles (букв.: один не може всього); zweiwei 
heben mehr als einer (букв.: двоє піднімають більше, ніж один); viele können mehr als einer 
(букв.: багато людей можуть більше ніж одна).

Цілісність та спільність дії об’єднує, призводить до одностайності, одноголосності 
у думках і поглядах. В українській та німецькій мовах числівник один є морфемою слів 
«єдність» – «Eintracht»: нім.  Eintracht das Kleine  mehrt, Zwietracht das Grosse verheert 
= укр.  згода будує, а незгода руйнує; нім. mit j-m über etwas eins werden; sich mit j-m eins 
wissen; = укр. в один голос = англ. with one voice, with one mouth; with one accord; укр. як 
один чоловік = англ. to be at one. Один  як символ єдності, цілісності демонструє нову 
якість, що породжує силу: нім. fünf Finger sind eine Faust; viele Bäche machen einen Strom 
= укр. курка по зерну клює та сита буває; із крихіток купка виходить, а з краплинок море. 
У той же час у розглядуваних мовах числівник один  яскраво виражає недостатність яви-
ща чи дії.: нім. ein Mädchen macht keinen Tanz, eine Blume keinen KranzTanz, eine Blume keinen Kranzanz, eine Blume keinen Kranz = з одного квіту 
вінка не зів’єш. нім. eine Schwalbe macht keinen Sommer = укр. одна ластівка не робить 
весни; англ. one man no man = нім. ein Mann, kein Mann; einer ist keiner = укр. один у полі 
не воїн; один що нічого. нім. die Rede von einem ist Rede von keinem = англ. the voice of one 
man is the voice of no one  = укр. один говорить, що ніхто не говорить.

Числівник один позначає незначну частину від цілого, окремого члена певної спіль-
ноти, який, проте, може негативно впливати на це ціле. При цьому знову спостерігаємо 
винятковість і вагомість одиниці, її особливий статус серед інших одиниць лексико-
семантичного поля чисел: нім. ein räudiges Schaf steckt die ganze Herde an = рос. одна 
поршивая овца все стадо портит; нім. ein fauler Apfel steckt zehn an = укр. від одного 
гнилого яблука увесь віз згниє; англ. one drop of poison infects thе whole tun of wine = укр. 
одна крапля отрути заражає всю бочку вина; англ. one false move may lose the game = один 
невірний хід може зіпсувати всю гру. 

Ще одною функціональною особливістю числівника один слугує позначення ним у 
розглядуваних мовах якоїсь важливої, безповоротної й неповторюваної події: нім. ehe 
man abschneidet, muss man zweimal messen = англ.  score twice before you cut once; measure 
thrice and cut once =  рос. семь раз отмерь, один раз отрежь.
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Характерним для досліджуваних мов є також семантичне забарвлення числівника 
один як дії випадкової, що не має системного характеру і тому не може сприйматися як 
дуже важлива чи визначна: нім. einmal fallen ist nicht immer ein Beinbruch = укр. один раз 
упасти – не завжди перелом; нім. wer einmal trifft ist noch kein Schütze = укр. хто один раз 
вцілив, ще не стрілець = англ. once is no rule; once is no custom  і т.і.

Числівник один є часто семантично пов’язаним із повноцінною, ефективною дією 
чи явищем, що демонструє перевагу якості над кількістю: нім. besser einer, der’s gesehen, 
als zwei, die’s gehört = укр. краще один раз побачити, ніж десять разів почути; нім. besser 
einmal fragen, als zweimal irregehen = укр. краще раз запитати, ніж двічі заблукати.

Порядковий числівник перший  виражає відправну точку, початок певної справи. 
Перший досвід і перші враження є найсильнішими. Тому у фразеології мов, що роз-
глядаються, підкреслюється виняткове й обережне ставлення до початку процесу, що 
позначається компонентом-числівником перший та підсилюється використанням при-
кметників у найвищому ступені порівняння: укр. перші кроки = англ.  the first steps; укр. 
з першою нагодою = англ. at the first jet; укр. у першу чергу = англ. in the first place; укр. 
з першого погляду = англ. at first sight; нім. der erste Eindruck ist der beste = англ. first 
impressions are most lasting. 

Окремою яскраво експлікованою семою порядкового числівника перший є сема лі-
дерства: перший у перегонах, перший у змаганнях, перший серед конкурентів тощо. Так, 
німецькомовна калька слів римського імператора Юлія Цезаря lieber der erste hier (in der 
Provinz), als der zweite in Rom перейшла згодом у більш поширене й узагальнене: lieber 
der erste im Dorf als der letzte in der Stadt – краще бути першим на селі, ніж останнім 
у місті. Інші варіанти: lieber unter den Letzten der Erste als unter den Ersten der Letzte 
– хто перший, у того й переваги; нім. wer zuerst kommt, mahlt zuerst – укр. хто перший 
до млина, перший меле = англ. first come, first served (букв. хто перший прийшов, того й 
першого обслужили). 

Другим за частотністю числівником-компонентом ФО як в українській, так і в німе-
цькій та англійських мовах є числівник два (за результатами нашого дослідження, його 
містять близько чверті розглянутих нами ФО кожної з мов). Відомо, що лексична оди-
ниця два – і.-є. duo(u) – співвідноситься з і.-є. коренями da – teilen (ділити), zerschneiden 
(розрізувати), zerreissen (розривати); dho – schärfen (гострити) < schneiden (різати);schärfen (гострити) < schneiden (різати);schneiden (різати); dau-, 
du- brennen (палити), verletzen (пошкодити), �uälen (мучити), vernichten (знищувати);vernichten (знищувати);; 
можливе також: лат. bellum < duellum (війна). Таким чином, двійка символізує будь-
яке протиріччя (біле і чорне, чоловіче й жіноче, матерія і дух, день і ніч тощо). Двійка 
споконвіку була символом зла, гріха, розбрату, що прослідковується у фразеології до-
сліджуваних мов, наприклад: укр. два коти на одному салі не помиряться = нім. zwei 
Gockel auf einem Mist vertragen sich nicht; zwei Hähne taugen nicht auf einem Mist = англ. 
two dogs over one bone seldom agree; two of a trade never agree тощо.

Кожне протиріччя вимагає від людини вибору на користь тієї чи іншої сторони. Хто 
намагається балансувати, потрапляє у складну ситуацію, що знаходить чітку експлікацію 
у досліджуваних мовах. Так, наприклад: укр. між двох вогнів = англ. between two fires; укр. 
сидіти між двох стільців = англ. between two stools one falls to the ground; нім. wer auf beiden 
Achsen trägt, sitzt zwischen zwei Stühlen niederträgt, sitzt zwischen zwei Stühlen nieder; англ. swim between two waters (букв. плавати 
між двома водами, тобто вагатися між двома рішеннями); англ. be in two minds – стояти 
перед альтернативою; англ. an ass between two bundles of hay – Буриданів осел. Окремі 
англійські вирази вказують на проблему вибору, що не передбачає вигідного результату:  
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of two evils choose the lesser; the lesser of two evils = рос. из двох зол (выбирать) меньшее.
Числівник два позначає різні, протилежні якості; його витоки сягають ще римської 

міфології, де бог входу і виходу, а також будь-якого початку і кінця – Янус зображувався 
з двома обличчями, зверненими у протилежні сторони. Тому цей числівник указує на 
розбіжності чи відмінності при порівнянні, а також протиріччя у межах одного явища. 
Так, наприклад: укр. два боки (дві сторони) однієї медалі = нім. jedes Ding hat zwei Seiten; 
allerlei ist zweierlei; укр. у палиці два кінці, один – по мені, а другий – по тобі = нім. jeder 
Stecken hat zwei Ecken = англ. it is a game at which two can play; нім. eine Wurst hat zwei 
Zipfel; англ. to have two handles (букв. мати дві ручки/рукоятки до чого-н.)  тощо.

Виражаючи імпліцитно протиріччя і боротьбу, числівник два, поряд з тим, відповідно 
до діалектичного закону боротьби та єдності протилежностей, вказує на повноту дії, певну 
спільноту, більшу цінність й ефективність у порівнянні з одиницею. Так, наприклад: укр. 
дивитися обома; в обидва кінці; закульгати на обидві ноги; за обидві щоки їсти; обома 
руками. Наведені вирази мають семантичні відповідники в інших мовах, зокрема: англ. 
with both hands; with both feet; нім. mit beiden Hдnden; mit beiden Füssen тощо.

На відміну від числівника один, що символізує, поряд з тим, людину, два демонструє 
взаємодію людей, спілкування, співпрацю. В українській мові другий етимологічно по-
в’язаний зі старослов’янським дроугь – «товариш, інший». Подібну семантику закладено 
також в окремі ФО німецької мови: zur Freundschaft gehören zwei (букв.: для дружби 
треба двоє); zum Heiraten gehören zwei (для одруження треба двоє); zum Spiel gehören zwei 
(для гри треба двоє); zum Zank gehören zwei (для сварки треба двоє) = англ. it takes two to 
make a quarrel тощо.

Таким чином, числівник два у розглянутих мовах має семантику протиріччя, боро-
тьби, а поряд з тим указує також на єдність різних елементів, взаємодію людей між со- також на єдність різних елементів, взаємодію людей між со-
бою, що характеризує земний світ на противагу божественному. Насамкінець додамо, що 
наш доробок є лише незначним фрагментом у контексті дослідження окремих питань, 
пов’язаних з актуальною і надзвичайно широкою проблемою міжкультурної комунікації.

УДК 81’1:811.111 
Пушко Л. В.

(Суми, Україна)

КОНТРАСТИВНЕ ВИВЧЕННЯ ПАРЕМІЙ ІЗ ЗООНІМАМИ І ФІТОНІМАМИ
(на матеріалі англійської та української мов)

Лінгвістичні дослідження сьогодення розглядають мову як невід’ємну складову 
 інформаційного простору. Адже саме мова є основним засобом організації, накопичення 
і передачі інформації. Об’єм і глибинність інформації залежить від того, наскільки роз-
виненою є мова людини, наскільки ширшим досвідом збагатить ця людина колективні 
надбання людства.

Мова як скарбниця людської мудрості і досвіду акумулює історичні, культурні та 
етнічні здобутки. Саме мова вимальовує своїм носіям певну картину світу [1: 7]. Тут ви-
никає потреба у співставному вивченні різних мов.

Питанням співставної, або контрастивної, лінгвістики приділяли увагу багато вітчи-
зняних та зарубіжних дослідників (Р. Я. Будагов, В. Г. Гак, Ю. О. Жлуктенко, Р. Ладе, 
© Пушко Л. В., 2008
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Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, А. Реформатський, А. І. Смирницький, В. Н. Ярцева, 
В. Скалічка, В. М. Манакін, та ін.). Опікуючись дослідженням і розвитком цієї ще порів-
няно молодої галузі мовознавства, багато з них дотримуються висновку, що співставна 
лінгвістика – це теоретичне узагальнення тих способів дослідження, за допомогою яких 
люди ще з давніх часів описували мови [2].

Деякі науковці відзначають, що потреба у співставному вивченні мов виникає і під 
час їх викладання. Так, Шарль Баллі присвятив деякі свої роботи контрастивній лінгвіс-
тиці через проблеми, з якими він зіткнувся у викладанні німецької мови французькомов-
ній аудиторії.

За допомогою комунікативної функції мова забезпечує взаємодію відправника вер-
бального (словесного) повідомлення і його одержувача, адресата. З іншого боку, мова на-
правлена на дійсність і на той світ образів, який вибудовується між дійсністю і людиною 
та створює картину, або модель, світу. Ця картина світу, локалізуючись у свідомості, по-
стійно поповнюючись і коректуючись, регулює поведінку людини. Мова не просто передає 
ті або інші знання про якісь фрагменти світу. Вона виконує важливу роль в накопиченні 
знань і їх зберіганні в пам’яті, сприяючи їх впорядкуванню та систематизації [3: 349].

Не можна уявити ступінь втілення в мові народної свідомості, не вивчивши детально 
реалізації логем, які визначають інтереси і прагнення народу. І саме у пареміологічному 
фонді мови зберігаються специфічні риси буденної свідомості етносу. Пареміологічне ві-
дображення знання, представлене в окремих мовних системах, спирається на повсякден-
ний досвід членів конкретних етнокультурних спільнот, їх традицій, звичаїв і вірувань.

З давніх часів у мовному ужитку кожного народу разом із словами і словосполученнями 
використовуються і стійкі фрази, паремії. Під пареміямі в даному дослідженні розуміються 
вторинні мовні знаки – замкнуті стійкі фрази (прислів’я і приказки), що є маркерами си-
туацій або відношень між реаліями. Вони приваблюють носіїв мови своєю семантичною 
місткістю і поліфункціональністю, адже вони «канонізують традиції, виховують і спону-
кають до духовного і фізичного вдосконалення» [4: 130-131]. Ці одиниці утворюють одну 
з семіотичних підсистем, що забезпечують процес повноцінної комунікації носіїв однієї 
мови. Виникнення мови історично зумовлене, тому мова покликана відповідати тим ви-
могам, які ставить до нею суспільство. Разом з тим вона віддзеркалює стан суспільства і 
активно сприяє його прогресу [5: 14-15].

Це положення справедливе по відношенню до будь-якої конкретної мови і суспіль-
ства її носіїв. На думку В. фон Гумбольдта неможливо осягнути характер однієї нації, 
ізолювавши її від інших, з якими вона вступає в певні відносини і формує себе під їх 
впливом [3: 319].

Виходячи із зазначених положень можна виділити ряд найважливіших питань да-
ного дослідження: виявити відношення паремії як семіотичного феномена до мовних 
і мовленнєвих знаків; визначити підстави організації семантики паремій і перелік 
 виражених засобами мови концептів, найважливіших в соціокультурному просторі ук-
раїнської етнічної свідомості; розмежувати значущі для англійської і української культури 
концепти ціннісної суті, важливі для формування системи паремій, і культурні концепти.

Складність семантики і форми, одночасне тяжіння до мовних і мовленнєвих явищ 
впродовж довгого часу залишали паремію на периферії дослідницької уваги мовознав-
ців. Частіше до прислів’їв і приказок зверталися як до міні-текстів, творів народної твор-
чості. У фольклористській традиції це призвело до кваліфікації паремій як одного з ма-
лих жанрів фольклору.
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Разом з фольклористським, літературознавчим, власне лінгвістичним підходами до 
паремій, у XIX ст. виник ще один, лінгвокультурологічний. Прислів’я і приказки вияви-
лися цікаві дослідникам в аспекті втілення в них, як стійких фразах, народної психоло-
гії і філософії, того, що В. Гумбольдт свого часу назвав народним духом, «духовною 
самобутністю». Бо дослідження фонду прислів’їв та приказок розглядає їх як своєрідне 
сховище відомостей про народне життя, певне дзеркало, що відображає не тільки побут, 
але й історію, вірування, звичаї та обряди.

Паремії через свою композиційну структуру і стилістичне оформлення є символіч-
ною єдністю мовної форми і морально-утилітарного змісту, що міститься в ній. Мораль-
но-утилітарні норми, що відображені в пареміологічних одиницях, усередині однієї і тієї 
ж культури, як і в різних культурах, можуть співпадати і діаметрально розрізнятися за 
своїми оцінками. Культурні домінанти мови носять відносний характер. Відсутність або 
незначне число паремій на певну тему свідчить про неактуальність цієї теми для цінніс-
ної картини світу даного народу.

Розглядаючи мову через призму відносин людина – природа – мова, доцільним є під-
креслити метафоричність пареміологічних одиниць, до складу яких входять фітоніми і 
зооніми. Фітонімом в даному дослідженні ми будемо позначати ту частину словниково-
го складу слов’янських та індоєвропейських мов, що відображає рослинний світ, а зоо-
німом, відповідно, ту частину словникового складу слов’янських та індоєвропейських 
мов, що відображає тваринний світ. Фітоморфним і зооморфним пареміям притаманна 
суб’єктивно-ціннісна конотація, а специфіка їх семантичних параметрів і синтаксичної 
структури обумовлена імпліцитно вираженим в них антропоцентризмом.

Спостереження людини за довкіллям, рослинами та тваринами надало їй можливість 
порівняти навколишній світ зі своїм внутрішнім світом. Але через культурні розбіжності 
націй відбиття цих спостережень мовними знаками відбувається по-різному. Наприклад, 
аналізуючи свій зовнішній вигляд носії різних мов виокремлюють різні аспекти навко-
лишнього світу.

You cannot judge a tree by its bark [6: 142].
У вічі як лис, а позаочі – як біс. Дивиться лисицею, а думає вовком. Добрий, як ба-

ранчик, а по-вовчи виє. Мекав вовк вівцею, поки не набрів на вівцю [6: 142].
Домінанта українських паремій представлена лексичною одиницею вовк, яка носить 

конототивний характер і підсилює експресивно-емоційну насиченість паремії в цілому. 
Фітонім англійської паремії вжитий у своєму денотативному значенні і підкреслює стри-
маність і раціональність англійського характеру.

Розглядаючи відносини між людьми, зокрема сімейні відносини, людина знову нама-
гається знайти паралелі між людськими відносинами і поведінкою тварин і рослин. Свої 
спостереження кожна нація втілює по-своєму.

Many a good cow has an evil calf [6: 348].
В лісі не без пенька, а в селі не без дурня [6: 348].
Складовим англійської паремії інколи бракує емоційної забарвленості, адже безпосе-

редні висновки від візуального спостереження за свійськими тваринами покладені в ос-
нову семантичного плану англійської пареміологічної одиниці. В українському прислів’ї 
фітонім пеньок представлений і в денотативному значенні, як «нижня частина стовбура 
дерева, яка залишилась на корені після того, як дерево зрубали, спиляли, зламали і т. ін.» 
[7: 714], і в конототивному значенні («про нерозумну чи байдужу до всього, до всіх людину» 
[7: 714]) підсилюючи негативну оцінку лексичної одиниці дурень. Отже, тварини і рослини 
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створюють у свідомості народу певні прототипи на підставі спостережень за їхніми най-
більш загальними якостями. Ці спостереження ведуть до перетворення зовнішніх, реаль-
них дій у внутрішні, ідеальні дії, тобто мають зв’язок із структурами підсвідомого.

Оцінка негативних і позитивних емоцій здійснюється із застосуванням номінацій тва-
рин і рослин у пареміологічних одиницях обох мов.

The saddest dog sometimes wags its tail [6: 54].
Навіть найсумніший собака іноді махає хвостом [6: 54].
A snappish dog usually has torn ears [6: 74].
У злого собаки зазвичай обірвані вуха [6: 74].
У наведених прикладах домінуючою номінацією є dog (собака). Ця свійська тварина є 

невід’ємною частиною побуту людини, тому спостерігаючи за нею, людина підпорядковує 
свою поведінку і вчинки побаченому і виробляє певну модель поведінки. Це також відпові-
дає етнопсихологічним спостереженням: англійці жорстко контролюють пристрасті свого 
темпераменту, і англійські традиції передбачають стриманість в словах [8: 101, 109].

Слід зазначити, що в рамках однієї і тієї ж етнокультури, рівно як і в плані зіставлен-
ня різних етнокультур, відношення до певних пареміологічних концептів (наприклад, 
«кіт», «собака», «кінь», «осел», «птах», «свиня» і ін.) далеко не однозначне. Завжди при-
сутній так званий оцінний компонент, тобто схвальна або несхвальна оцінка, закладена 
у значенні фразеологізму або паремії. У різних цивілізаціях і в різні епохи поняття доб-
ра і зла, негативного і позитивного сприймалися неоднаково. Члени одного суспільства 
розцінюють одне і те ж явище індивідуально, хоча існує загальноприйнята точка зору, 
у зв’язку з якою позитивна або негативна оцінка входить в структуру значення одиниці 
фразеологізму. Прикладом в даному випадку можуть служити етнічні відмінності в ха-
рактеристиці собаки (dog): а) у українців: любить добре відношення до себе; відповідає 
подякою на добро, сумує на чужині і рветься на батьківщину; біжить за возом або за 
саньми; б) у англійців: завдає шкоди, невід’ємний атрибут – блохи. Або, наприклад, в 
українській пареміології зоонім кінь представлений декількома номінантамі: лошак, ко-
била, рисак, сивко, сірка, мерин, а в англійській – зоонім dog ‘собака’: spaniel ‘спанієль’, 
mastiff ‘мастіф’, hound ‘гончий пес’, greyhound ‘прудкий пес’, що свідчить про популяр-
ність породистих собак у англійців, а коней – в українців. 

Аналізуючи англійські і українські паремії з фітоморфним компонентом, доходимо 
висновку, що дерево дуб привернуло увагу обох етнокультур. Адже, спостерігаючи за 
його величчю, міцністю і родючістю, люди обох націй зафіксували отримані спостере-
ження у прислів’ях, щоб і надалі можна було корегувати свою поведінку і досвід. Анг-
лійці зазначають:

Oaks may fall when reads stand the storm [6: 290].
Every oak has been an acorn [6: 287].
Storms make oaks take deeper root [6: 58].
А українці наголошують:
Як дуба не нахилиш, так великого сина на добре не навчиш [6: 33].
І граб, і дуб від малої сокири падає [6: 290].
Під час аналізу було з’ясовано, що, звичайно, присутні і фітоніми, що притаманні 

лише англійській мовній свідомості, наприклад, ‘стокротка’:
It is not spring until you can plant your foot upon twelve daisies [6: 264].
А в українських пареміях маків цвіт є найбільш маркерованим:
Цей світ, як маків цвіт, день цвіте, а вночі обпаде [6: 119].
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Мовчи, та мак товчи: мовчанка не пушить [6: 200].
Аналіз наведений у даній розвідці не є вичерпним і може слугувати основою для по-

дальших досліджень пареміологічних одиниць і пареміологічної картини світу в цілому.
Паремії і стійкі вирази є органічним компонентом мовної культури і міжособового 

спілкування, важливою характеристикою мови, що вивчається, з погляду національних 
особливостей і у той же час загальних для всіх народів соціокультурних явищ.

Співставний аналіз лексем, що позначають реалії флори і фауни, показав, що україн-
ські і англійські паремії із зоонімами і фітонімами є визначальними у змалюванні паре-
міологічного портрету людини, яка через спостереження за навколишнім світом фор-
мує свої розумові здібності та внутрішній план свідомості. Оцінний компонент відіграє 
вирішальну роль у доборі лексем у пареміологічних одиницях і відбиває особливості 
національної етнокультури і національної мовної свідомості. В результаті співставлен-
ня англійських і українських пареміологічних одиниць схожість у поведінці обох націй 
спостерігається у фундаментальних цінностях морального і утилітарного порядку. Від-
мінності стосуються плану вираження, розподілення і комбінаторики норм, ступеня їх 
актуальності для даних культур.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К СВЯЗИ КОНФЛИКТА И ЮМОРА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена вопросам анализа взаимодействия конфликта и юмора. Предлага-
ется рассматривать связь этих двух явлений, применяя комплексный подход, междисципли-
нарный подход. В статье указывается двусторонний характер связи конфликта и юмора и 
предлагается проводить анализ взаимодействия на трех уровнях: уровне юмористического 
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дискурса («они-план»), уровне восприятия шутки реципиентом («я-план») и уровне вза-
имодействия автора шутки и реципиента («мы-план»).

Ключевые слова: комплексный подход, уровни анализа, «они-план», «я-план», «мы-
план», конфликт, юмор.

The article deals with the issues of analysis of interaction of conflict and humour. It is 
suggested that these two phenomena should be viewed through complex, interdisciplinary, ap-
proach. It is stated that interaction of conflict and humor has a two-way character and is sug-
gested that the analysis of this interaction should be carried out on three levels: the level of 
humourous discourse («they-plan»), the level of recipient’s perception of a joke («I-plan») and 
the level of interaction between the author of a joke and the recipient («we-plan»).

Key words: complex approach, levels of analysis, «we-plan», «I-plan», «we-plan», con-
flict, humour.

Взаимодействие конфликта и юмора можно рассматривать в нескольких плоскостях. 
Конфликт и юмор переплетаются, воедино связывая эти плоскости и выстраивая сложные 
отношения на различных уровнях – лингвистическом, когнитивном, философском, эсте-
тическом, лингвокультурологическом и т. д. В литературе существуют многочисленные 
работы по проблемам юмора и конфликта. Но комплексного подхода, который рассматри-
вал бы воедино эти два феномена и наглядно представил бы моменты их пересечения, к 
сожалению, пока нет. Есть только упоминания о существующей связи, но не более того. 

Реалии же таковы, что связь конфликта и юмора объективно существует, она интерес-
на, многопланова и неоднородна. Во-первых, роль юмора в качестве способа предупреж-
дения и ослабления межличностного конфликта является общепризнанной. В своем учеб-
нике по социологии Н. Смелсер, касаясь ролевых конфликтов в семье, создающих напря-
женность, с уверенностью называет любую шутку реальной возможностью «выпустить 
пар» [1]. В рамках же модели межличностного взаимодействия юмору и смеху многими 
приписывается целительный характер. Отсутствие эмпирических исследований в этой 
области отнюдь не опровергает эту точку зрения.

Во-вторых, юмор может сам стать источником конфликта. В определенных ситуаци-
ях, согласно теории психоанализа, юмор и его производное – смех – служат агрессивно-
му поведению групп. Еще З. Фрейд отметил, что для тенденциозного юмора нужны, в 
общем–то, три лица: первое – тот, кто использует смех («остроту»), второе берется как 
объект для агрессивности, и третье, на котором достигается цель смеха (остроты), извле-
чение удовольствия [2: 401].

Д. Левайне, последователь З. Фрейда, а затем и Р. Косер распространили этот тезис 
на социальное поведение в целом, утверждая, что юмор и смех всегда содержат некую 
агрессивность, независимо от того, направлены ли они на определенный объект или нет. 
Впрочем, в противовес было замечено (М. Истмен), что в подобное утверждение не ук-
ладывается целый «раздел» юмора – бессмысленные шутки. Да и народный юмор также 
не совсем вписывается в свой агрессивный подтекст. Так называемый детский анекдот, 
на наш взгляд, вообще отвергает приведенный выше тезис об агрессивности юмора.

В рамках данной статьи мы рассмотрим второй вариант взаимосвязи, где на фоне юмо-
ристического дискурса зарождается конфликт. Юмор – явление сложное и неоднозначное, 
равно как и конфликт. Поэтому их связь также имеет сложный характер. Чтобы легче пред-
ставить характер этого взаимодействия, необходимо обозначить уровни, на которых оно 
происходит. Каждый уровень имеет свою специфику, которая и обусловливает связи между 
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конфликтом и юмором. Прежде чем дать описание каждому уровню, представим их в виде 
таблицы.

Уровень Локализация конфликта Средства порождения 
конфликта

Уровень 1 – «Они-план» Ситуационный юмор.
Конфликт «герой-герой», «герой- 

ситуация»

Социолингвистические 
Прагмалингвистические
Психолингвистические

Лингвистический юмор.
Конфликт внутриязыковых средств

Языковые 
(фонет., граммат., семант.)

Уровень 2 – «Я-план» Конфликтное восприятие шутки 
реципиентом

Социолингвистические 
Прагмалингвистические
Психолингвистические

Уровень 3 – «Мы-план» 
Конфликт между автором шутки и 

реципиентом

Социолингвистические 
Прагмалингвистические
Психолингвистические

Языковые
Как показывает таблица, первый уровень, назовем его «они-план» – это уровень са-

мой шутки, ситуация комизма. Здесь происходит процесс интеракции героев, развора-
чиваются диалоги, возможны нелепости, которые в конечном итоге вызывают юморис-
тический эффект у читателя. Объектом анализа становится юмористический мини-дис-
курс. В «они-плане» сталкиваются интересы, цели, потребности участников ситуации. 
Это модель вымышленной реальности со всеми ее многочисленными вариантами разви-
тия событий. Но необходимо отметить, что присутствие конфликта на данном уровне не 
является непременным условием. Если рассматривать конфликт как ситуацию, в которой 
происходит столкновение двух сторон (участников конфликта) по поводу разногласия 
интересов, целей, взглядов, в результате которого одна из сторон сознательно и активно 
действует в ущерб другой (физически или вербально), а вторая сторона, осознавая, что 
указанные действия направлены против его интересов, предпринимает ответные действия 
против первого участника, то репрезентация конфликта в шутке в «чистом виде» нечастое 
явление. На данном уровне мы скорее являемся свидетелями всяческих коммуникативных 
неудач, помех и сбоев. Это предпосылки для конфликта, но еще не сам конфликт. 

В литературе, посвященной юмору, традиционно выделяются два типа юмора юмо-
ра: ситуационный и лингвистический [3: 11]. Поэтому мы считаем, что проводить анализ 
взаимодействия конфликта и юмора первого уровня целесообразно в два этапа: анализ 
ситуации и анализ лингвистических единиц. Эти два уровня неразрывно связаны друг с 
другом. В их основе лежит понятие двусмысленности. В первом случае двусмысленность 
вызвана самой ситуацией и неверной ее интерпретацией, а во втором – неоднозначнос-
тью лингвистических единиц. 

Остановимся подробнее на лингвистическом уровне. Здесь предметом исследования 
становится юмор, проявляющийся на уровне слова (языковая игра). Языковая игра не-
однократно привлекала внимание исследователей, которые изучали нетрадиционное, не-
каноническое использование языка (В. П. Григорьев, Е. А. Земская), индивидуально-ав-
торское словообразование (С. Ж. Нухов), скрытые эстетические возможности языкового 
знака (Б. Ю. Норман), игра с формой как в «серьезной» литературе, так и в повседневной 
жизни (G. Cook, W. Nash).G. Cook, W. Nash).. Cook, W. Nash).Cook, W. Nash)., W. Nash).W. Nash).. Nash).Nash).).

Вербальный юмор представляет собой игру со смыслами и формами языковых 
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 знаков. Здесь широко используется прием отстранения, обманутого ожидания, повторов, 
«композиционного слома», широкого использования аллюзий к фрагментам фоновых 
знаний.

В лингвистическом юморе отсутствие соответствия между формой и значением 
лингвистических единиц, неоднозначная интерпретация смыслов, передаваемых этими 
единицами, приводит к возникновению различного рода непониманий и недоразумений. 
Показателями неоднозначности являются различные лексико-семантические, лексичес-
кие и грамматические маркеры: омонимы, многозначные слова, метафорическое упо-
требление, фразеологизмы, свободные синтаксические конструкции и т. д. 

Характерной особенностью англоязычного юмора является любовь к каламбуру. Ан-
глийский язык богат на различные многозначные слова и выражения, а среднестатисти-
ческое английское слово характеризуется краткостью и высокой вероятностью фонети-
ческого совпадения (омонимии). Сама по себе омонимия – это потенциальная база для 
непонимания, потенциальный конфликтоген. Но в юмористическом дискурсе омонимия 
является прекрасным механизмом создания комического эффекта. Например::

(1) Did you hear about the guy whose whole left side was cut off? He’s all right now.He’s all right now.
Юмористический эффект в примере (1) строится на перекрещивании смыслов двух 

полных омонимов ‘all right’ – 1) ‘все в порядке’ и 2) ‘только правая сторона’.
(2) To write with a broken pencil is pointless.
В примере (2) обыгрывается многозначность слова ‘pointless’: ‘бессмысленно’ и ‘без 

кончика’.
(3) A small boy swallowed some coins and was taken to a hospital. When his grandmotherWhen his grandmother 

telephoned to ask how he was a nurse said ‘No change yet’.
Мальчик проглотил монетки и попал в больницу. Бабушка звонит, чтобы справиться 

о здоровье внука, на что медсестра отвечает ‘без перемен’. В русском переводе шутка (3) 
обречена на провал, т. к. юмористический эффект здесь, как и в предыдущих примерах, 
строится на игре слов. ‘No change’ может интерпретироваться, как ‘мелочи нет’.

Грамматика также дает широкие возможности для создания юмористического эффе-
кта. Двусмысленность грамматических построений, нарушение логических связей по-
средством грамматических явлений лежит в основе следующей шутки:

(4) Lost an umbrella belonging to a gentleman with an ivory head.
Нарушение порядка слов и разбиение единой синтаксической номинативной группы 

‘an umbrella with an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-an umbrella with an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя- umbrella with an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-umbrella with an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя- with an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-with an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя- an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-an ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя- ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-ivory head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя- head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-head’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-’ группой ‘belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя-belonging to a gentleman’ нарушает логику и свя- to a gentleman’ нарушает логику и свя-to a gentleman’ нарушает логику и свя- a gentleman’ нарушает логику и свя-a gentleman’ нарушает логику и свя- gentleman’ нарушает логику и свя-gentleman’ нарушает логику и свя-’ нарушает логику и свя-
зывает воедино разнородные понятия.

Следующий уровень («я-план») – это уровень взаимодействия читателя/слушателя 
и шутки. Мы воспринимаем, анализируем шутку, находим ее смешной или нет, вовлека-
емся в происходящее, переключаемся из обычного состояния в состояние игровой актив-
ности, без которого невозможно «полное» восприятие комизма. На данном уровне воз-
можны такие варианты развития событий:

1. Конфликт на уровне «они-план» порождает конфликт на уровне «я-план». Необ-Конфликт на уровне «они-план» порождает конфликт на уровне «я-план». Необ-
ходимо отметить, что «конфликт» в данном случае – это общее понятие, описывающее 
негативную реакцию адресата на неудачное коммуникативное юмористическое действие, 
всевозможные недоразумения, непонимания и эмоциональный дискомфорт. А. В. Карасик 
выделяет четыре базовых отрицательных реакции на шутку: 1) адресат на самом деле не 
понимает, над чем следует смеяться, переспрашивает, комментирует; 2) адресат делает 
вид, что не понимает, стремясь таким образом сохранить свое лицо и лицо отправителя 
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речи, например, в случае шутки с вульгарным намеком или принимая во внимание третьих 
лиц, оказавшихся свидетелями разговора; 3) адресат искренне не принимает неудачную, 
с его точки зрения, шутку, выражает недоумение, обиду или протест в виде мимических 
движений, комментария, иронического замечания; 4) адресат делает вид, что не понимает 
шутку, поддразнивая своего собеседника [4: 39].

2. Конфликт на уровне «они-план» создает юмористический эффект на уровнеКонфликт на уровне «они-план» создает юмористический эффект на уровне 
«я-план». Реципиент считает шутку смешной, удачной, выражает свои эмоции с помо-
щью смеха.

При первом варианте развития событий своеобразным триггером, порождающим ком-
муникативную неудачу, является непонимание. В современной литературе можно найти 
описания типов непонимания: 1) неспособность выйти за рамки жесткого однозначного 
рационального толкования получаемой информации, неспособность увидеть скрытый 
смысл, абсурд, юмор вследствие ригидности мышления, 2) болезненная склонность вез-
де видеть скрытый смысл, угрозу, насмешку, 3) коммуникативный сбой вследствие оши-
бочной интерпретации самого сообщения, 4) межкультурное непонимание, связанное с 
отсутствием аналогичных реалий в своей культуре, с незнанием тех или иных принятых 
этикетных норм и глубинных ценностей соответствующей культуры [4].

Очевидно, что непонимание подразумевает определяющую роль языковой личности, 
ее опыта, психологического типа, и культурной принадлежности. Личностная направ-
ленность – это еще один момент, который объединяет юмористический акт и конфликт-
ный коммуникативный акт. 

Что касается третьего уровня взаимосвязи конфликта и юмора «мы-план», то он ба-
зируется на втором («я-план»). Непонимание шутки со стороны реципиента, межкуль-
турное непонимание со стороны рассказчика, когда нарушаются рамки дозволенности, 
– все это может спровоцировать резко отрицательную реакцию адресата на автора шут-
ки. В данном случае объектом шутки становятся важные для реципиента символы (рели-
гия, политические взгляды, расовая и национальная принадлежность и т. п.). Конфликт, 
возникающий на этой почве, протекает согласно своим внутренним законам. В рамках 
данной статьи мы не будем останавливаться на их рассмотрении.

Подводя итоги, еще раз хочется отметить, что взаимосвязь конфликта и юмора имеет 
сложный характер и потому требует от исследователя комплексного подхода при их ана-
лизе. Рассмотрение каждого уровня («они-плана», «я-плана», «мы-плана») в отдельности, 
учет их специфики и механизмов порождения конфликта и юмора, помогут более полно и 
четко определить и описать существующую связь между этими двумя явлениями.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 81:008
Чернышова Л. В. 
(Минск, Беларусь)

НАИВНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ АРТЕФАКТОВ  
В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ: ОДЕЖДА

Статья посвящена реконструкции наивной концептуализации одежды по данным 
русской фразеологии. Рассматриваются наиболее концептуализированные виды – одеж-
да (платье), рубашка / сорочка, кафтан, шуба, сарафан, камзол и некоторые другие. В 
результате профилирования выясняется, что одежда, попадая в рамки оппозиции свой 
– чужой, становится измерителем пространства, медиатором между своим и чужим. 
Выявлены фасеты сакрализации, аксиологичности и в то же время амбивалентности в 
наивных представлениях об одежде.

Ключевые слова: концепт, концептуализация, профилирование, фасета, наивная 
картина мира.

The reconstruction of the naive conceptualisation of clothes according to the russian 
phraseology is the main topic under discussion in the article. The most conceptual types of 
the clothes are discribed. Having been profiled the clothes being a part of the opposition ours-
strange becomes a gauge of space or a mediator within the opposition ours-strange. The facets 
of sacral, axiological and of ambivalent as well were found in the naive idea of clothes.

Key words: concept, conceptualisation, profile, facet, naпve outlook.

Как правило, артефакты (искусственно созданные вещи) имеют в лексикографии 
четкую дефиницию. Однако известно, что представления о многих из них репрезенти-Однако известно, что представления о многих из них репрезенти-
руют мысленные структуры, по объему значительно превышающие смысловой объем 
лексем. В процессе своего становления эти структуры, культурные концепты, преодоле-
вают сложный и многоэтапный путь смыслового насыщения и превращаются из «туман-
ного нечто» [1] в культурные символы. Словарные определения, находясь в центре поля 
концепта, обрастают различными национально-культурными коннотациями. Именно в 
концептуализированных областях (какой и является область одежды), принадлежащих, 
по мнению Ю. С. Степанова, одновременно и языку и культуре, вскрывается глубокая 
мотивированность наименований – их неслучайность, поскольку концепты, «выражаясь 
как в слове, так и в образе или материальном предмете», как бы «парят» над концепту-
ализируемыми ими областями [2: 67, 75]. В культуре нет ни чисто духовных, ни чисто 
материальных вещей, каждое явление культуры имеет две эти стороны [2: 75]. Реконс-
труировать культурные концепты – значит проникнуть в тайну средств самовыражения 
народа, в его менталитет. 

Фразеология – особенно благодатный материал для исследования человеческого 
фактора в языке, «поскольку в ней концептуальны не только знания о собственно 
человеческой, наивной картине мира, но и как бы запрограммировано участие этих 
© Чернышова Л. В., 2008
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языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной трансляции эталонов 
и стереотипов национальной культуры» [3: 8]. 

Данная статья представляет собой попытку проникновения в концептуальные 
структуры, номинированные названиями одежды. Задача ее – спрофилировать фасеты 
этих концептов, создать их когнитивную (не словарную) дефиницию, т. е показать, как 
видит эти объекты типичный представитель русской культуры [4: 47].

Антропоцентричность языка обусловлена принципом, сформулированным в древно-
сти Протагором, – человек – мера всех вещей. Исходя из этого принципа при рассмот-
рении пространственных номинаций, В. Г. Гак утверждает, что они образуют четыре 
концентрически расширяющихся круга: человек – дом – страна – мир [5: 127]. Чело-
век ставит себя в центр мироздания и создает образ мира, являющегося гармоническим 
единством вещей и людей, интерпретирует его, придавая многим вещам особую куль-
турную значимость.

В пространственном отношении самым близким предметом для человека является 
одежда. И в собственно номинации, и в символических свойствах семиотического кода, 
связанного с одеждой, ярко проявляется национально-культурный компонент, хотя сам 
человек, его тело в русской фразеологии, как и вообще в языке, безусловно, важнее всего 
того, что его окружает: Была бы кость да тело, а платье сам делай.

В русской фразеологии не вся одежда культурно отмечена, концептуально только ви-
довое одежда (платье), а также родовое рубашка/ сорочка, кафтан, шуба, значительно 
реже сарафан, камзол, армяк, жупан, тулуп, портки, епанча. Эти артефакты обладают ути-
литарными и символическими свойствами (вещностью и знаковостью), т.е. потенциально 
могут быть использованы и как вещь, и как значение. В русской фразеологии четко отмече-
но место всех перечисленных предметов по отношению к человеку и их аксиологичность. 

Самый близкий, свой предмет – рубашка: Своя рубашка ближе к телу; Своя рубаха 
– свой простор, своя и теснота. Она сакрализована: Родиться в рубашке; Гребень не 
бог, а рубаху дает. Представив указанные фразеологизмы как генетически свободные 
сочетания (так мы поступаем и с другими анализируемыми устойчивыми выражениями, 
потому что только так можно выявить национально-культурный компонент), обнаружи-
ваем божественное происхождение этого предмета гардероба.

Важность рубашки и в том, что она коррелирует с «естественным покрытием» че-
ловека – кожей, но по сравнению с ней все же менее ценна: Своя кожа рубахи дороже, 
а также со смертью, локализирующейся непосредственно у кожного покрова: Рубаха к 
телу близка, а смерть ближе или внутри человека: Рубашка на теле – смерть в плоти. 

Рубашка в русской фразеологии выступает как символ необходимого минимума одеж-
ды для русского крестьянина: У него и рубахи своей нет; У него и рубаха заложена; 
Последнюю рубаху с мужика снимают и др. В представлениях о рубашке наблюдаем 
метонимический перенос рубашка → одежда: С миру по нитке голому рубашка. 

Далее по близости к телу идет кафтан: Рубашка кафтана к телу ближе и, наконец, 
шуба: И кафтан греет, когда шубы нету. Таково расположение наиболее частотных но-
минаций одежды по шкале ближе - дальше, свое – чужое.

По шкале материальной оценки все иначе: наиболее ценна шуба: Шутки ходят в 
шубках, так говорят о шутке, которая тепла, выгодна шутнику, Возьми шубу, да не делай 
шуму. В таком понимании аксиологичность рубашки снижается: Лиха беда кафтан на-
жить, а рубаху и дома сошьют. Ценность здесь зависит от величины усилий, потрачен-
ных на приобретение предметов гардероба.
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Фразеологический материал показывает, что простому русскому народу всегда была 
свойственна умеренность в желаниях, воздержание в страстях: Кто малым доволен, тот 
у бога не забыт. Эти качества наделяли простого человека спокойствием и стойкостью 
духа. «Умеренность в пище и простота в жилище соответствовали бережливости в одеж-
де русских: прочной, покойной, нероскошной, единообразной и приличной климату. 
Они любили так носить, чтобы износу не было и чтобы из дедовского кафтана осталось 
и внуку», – писал известный этнограф Иван Снегирев [6: 302]. Непритязательность в 
одежде репрезентируют фразеологические единицы: Невеянный хлеб не голод, а поскон-
ная рубаха не нагота; Шуба на стужу, а деньги на нужу; Носи платье, не складывай, 
терпи горе, не сказывай.

По народному мнению, одежда, особенно самый затратный предмет гардероба 
– шуба, наживалась трудом: Поживем, так и шубу наживем. Наличие плохой, рваной 
одежды связывалось с ленью: В пашне огрехи, а на кафтане прорехи; Лежа цела одежа, 
да брюхо со свищом, с юмором говорилось: Лень одежду бережет. Не способствует 
приобретению одежды гульба: Ныне гуляшки и завтра гуляшки – находишься без рубаш-
ки и пьянство: Не мокра бы губка, была б и шубка, последнее также явяляется причиной 
 утраты ее: Испила кума бражки да и хватилась рубашки. Лишают одежды также нема-
лые расходы в церкви. Выражение Повадишься к вечерне – не хуже харчевни: ныне свеча, 
завтра свеча, ан и шуба с плеча свидетельствует о не слишком большой религиозности 
простого русского человека и о негативных представлениях о служителях церкви. 

Одежда, не нажитая своим трудом, уворованная, согласно убеждениям русского на-
рода, не приносит радости ее владельцу. Чужое всегда малоценно в моральном плане: 
Чужая одежа не надежа, чужой муж не кормилец; В чужом платье не накрасоваться; 
Видит и кривой, на ком кафтан чужой. Таким образом, в представлениях об одежде от-
четливо просматривается оппозиция свой – чужой.

Русские наивные взгляды на одежду энантиосемичны. С одной стороны, она не важ-
на, важен сам человек: Не жупан пана красит, а пан жупана. Мировоззренческая ме-
тафора представляет одежду (как и другие артефакты) тленом: Деньги – медь, одежда 
– тлен, а здоровье – всего дороже. Гораздо важнее, как видим, здоровье, а также счастье: 
Нет талану, не пришьешь к сарафану, ум: Встречают по одежке, а провожают по уму 
(хотя и здесь энантиосемия Тот и умен, кто богато наряжен); К шубе ума не пришьешь, 
совесть: Платье черненько, да совесть беленька, еда: Голодный и в портках хлеба укра-
дет (т. е. и одетый) и др.

С другой стороны, без одежды прожить нельзя, в вопросе мобильности человека 
она даже еды важнее: Коли нечего на плеча вздеть, так на печи преть; Голодный поле 
перебежит, а нагой – ни с места. Кроме того, как известно, по одежке встречают. Хо-
рошая одежда украшает человека: Наряди пня, и пень хорош будет. Хотя обеспечивает 
существование, конечно, еда: Хлеб греет, не шуба. В принципе для наивного сознания 
наличие одежды и еды в комплексе – символ благополучия: Были б хлеб и одежа, так и 
ел бы лежа. 

Количество и качество одежды определяют уровень благосостояния. Бедность – это 
когда одежды столько, сколько на себе: И в мир и в пир одежа одна; Платья что на себе, 
а хлеба, что в себе; Хлеба с душу, денег с нужу, платья с ношу и др., когда одежда пло-
хая: Житье скупое платье носит худое; Холодно, на ком платье одно, а двое, да худое 
– не лучше того; Куль да рогожа – вот те и одежа, когда она узкая (эта сема сопряжена 
с питанием, едой): День по дню хуже, а платье уже, короткая: Одежка вряд не обобьет 
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пят; Есть вашей братьи в коротком платье, серого цвета: На мужике кафтан хоть сер, 
да ум у него не черт съел; Рад Епифан, что нажил серый кафтан (те есть и этому рад). 

Качество и цвет одежды указывают на сословие. По одежде можно определить, кто 
к какому званию относится: По платью видят, кто такой идет; Служить стану – по 
кафтану; Те же кафтаны, да не те же карманы; Этот кафтан (сарафан) вам не к 
рукам и др. 

Бедняк, простой крестьянин, как уже было отмечено, ходит в серой одежде, а бога-
тые, именитые – в синей и зеленой, такая одежда также символ щегольства: Алый ма-
лый, синь кафтан; Худая слава, что без кафтана Савва; Пуст карман да синь кафтан; 
Камзолы зеленые, а щи несоленые; Кафтан зелен, да бит ежедень. Как видим, русские 
над щегольством подшучивают и даже осуждают его. Черная одежда характеризует, и не 
слишком положительно, служителей церкви: Пришли схимить, а святой и черное пла-
тье хочет скинуть; Черная одежда не спасет, белая не клянет др.

По мнению русского крестьянина, автора фразеологии, каждый должен держаться 
своей одежды, то есть своего звания: По росту одежку прибирай; По одежке протягай 
ножки; Не подстать синему кафтану голубой подбой. Требование к соблюдению су-
бординации выражается во фразеологии часто довольно резко: Держись, вошь, своего 
тулупа; Не дай бог владети смердьему сыну собольей шубой! 

Цвет и другие особенности одежды часто используются для характеристики челове-
ка: Голосиста пташка, да черна рубашка; Рубашка беленька, да душа черненька; Ему 
дьявол чванством кафтан подстегал; Хоть шуба овечья, да душа человечья. Характер, 
душевные качества человека соотносятся с его одеждой, ложатся в основу образных 
сравнений: По Ивашке и рубашка; По девице и тряпица; По Сеньке и кафтан; Одного 
сукна епанча и др.

В русском наивном мировидении качество одежды связано с представлениями о 
приличии: В рогожу одеться, от людей отречься; Платье чисто, так и речь честна. 
Интересно, что сема богатство как ‘наличие одежды’ эксплицирована слабо. Даже шуба 
– самый дорогой предмет гардероба – не несет ее: Зимой без шубы не стыдно, а холодно, 
а в шубе без хлеба и тепло, да голодно; Не ради красы шуба, ради тепла; Шубка зимой 
не шутка и др. То есть наличие хорошей одежды – необходимость. Однако ценность 
одежды все же проявляется в представлениях о ней как об объекте воровства, хотя во-
руют ее тоже из необходимости, отнюдь не для того, чтобы нарядиться или разбогатеть: 
Бедному да вору всякая одежда впору.

В русской фразеологии вид одежды, а также ее качество указывают на дифференци-
ацию мужского и женского: Отчего мужик в кафтане, а баба в сарафане?; Молодец в 
кафтане, девка в сарафане; Смалчивай, невестка, сарафан куплю. Сарафан как женский 
вид одежды не всегда вписывается в оппозицию мужское – женское, он выполняет также 
символическую функцию. Иван Снегирев приводит исторический пример использова-
ния паремии, возникшей из песни, одним из подданных Екатерины Второй. Призванный 
после долгого забвения на службу, он отвечал царице: Сарафан ли мой, сарафан дорогой, 
Везде сарафан пригожается, А не надо – сарафан и под лавкою валяется [6: 211]. 

Бинарная оппозиция мужское – женское ярко репрезентирована в представлениях 
о рубашке (сорочке): Жена пряди рубашку, а муж тяни гуж; Матушкины рубашки из-
ношены, отцовска указка новехонька и др. В устойчивых выражениях с компонентом 
рубашка чаще актуализируются женские отрицательные качества, проявляющиеся в 
отношении к прядению и шитью: У ленивой пряхи и про себя нет рубахи; У неряхи и 



128

непряхи нет и путной рубахи; От кикиморы не дождемся рубахи; Ковры семи шелков, 
а рубаха не прядена.

Культурная значимость номинаций одежды в составе устойчивых сочетаний под-
тверждается их эталонностью. Одежда представлена как эталон своего, противопостав-
ленного чужому, пространства, меры, характеристики человека, социальной иерархии, 
умеренности русского крестьянина в желаниях, она отражает дихотомию мужское – жен-
ское и особенно проявленную в этой оппозиции женскую обязанность – ткачество, пря-
дение, шитье, характеристику женщины с точки зрения этой отнесенности. Эталонными 
являются прототипические ситуации, заключенные в устойчивых выражениях: Из пох-
вал шубы не сошьешь; Купи постройку крытую, а одежку шитую; Крой новый кафтан, 
а к старому примеряй; Шуба прошвы не стоит и др. Именно эта эталонизированность, 
а также стереотипность, символичность образного основания фразеологизмов обуслов-
ливает их культурно-национальную специфику.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ РУССКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

В статье предлагается список моделей простого глагольного предложения и воз-
можных вариантов реализации данных моделей в русской разговорной речи. Разговор-
ный диалог рассматривается как система, устроенная более рационально, чем систе-
ма кодифицированного литературного языка. С этих позиций неполнота структуры 
высказывания в диалоге объясняется более экономным использованием синтаксических 
средств. В статье намечены основные тенденции минимизации структуры высказыва-
ния в современной русской диалогической речи.

Ключевые слова: синтаксическая структура, модель предложения, разговорная речь.
A list of simple verbal sentences and possible versions of their embodiment in the Russian 

colloquial speech are offered in the article. Colloquial dialogue is treated as a system organized 
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more rationally than the system of literary language. From this point of view, incompleteness 
of surface structure in a dialogue can be explained by more economical usage of syntactical 
means. Basic trends towards minimization of surface structure are studied in the paper.

Key words: surface structure, model of the sentence, colloquial speech.

Все классические грамматики, а также современные теории синтаксиса базируются 
на описании полных предложений. Неполные предложения существуют на задворках 
синтаксических теорий – в примечаниях, сносках, маргиналиях. Эти, по меткому выра-
жению К. Бюллера, «докучающие нам на протяжении двух тысячелетий эллипсисы» до 
сих пор не получили достаточно четких очертаний в лингвистике [1:152]. Сам термин 
неполное предложение наводит на мысль о том, «что нам заранее известно, из скольких 
элементов должно состоять предложение, и мы сравниваем с ним те элементы, из кото-
рых оно состоит на самом деле, и таким образом обнаруживаем недостачу» [2:147]. В 
стихии разговорной речи бытуют такие, например, высказывания Открыть?; На тепло-
ходе; Это от//. Все эти предложения очевидным образом отличаются от синтаксическо-
го «эталона», который хранится в нашем языковом сознании и нами самими несколько 
идеализируется. При всем своем минимализме эти неполные предложения вполне удач-
но справляются с коммуникативной функцией.

Впервые такого рода синтаксические структуры попали в объектив лингвистическо-
го исследования в конце 60-ых – начале 70-ых годов ХХ века. При первичной обработ-
ке текстов разговорной речи отличия от кодифицированного литературного языка были 
обнаружены на всех уровнях. Это привело исследователей к мысли о существовании 
диглоссии в пределах русского литературного языка. В ставшей уже классической кни-
ге «Русская разговорная речь» (1981 г.) разговорный диалог рассматривался как особая 
система, обладающая специфическим набором единиц и противопоставленная системе 
кодифицированного литературного языка [3]. Форма высказывания в расшифровке маг-
нитофонных записей опрокидывала все представления о правильном предложении. Не-
полные предложения интерпретировались как специфические структуры, характерные 
только для разговорной речи. Считалось, что не вербализован может быть любой компо-
нент смысла, который заявлен в конситуации. В самом деле, многие лакуны в синтакси-
ческой структуре диалогического высказывания можно объяснить ее влиянием.

Например: Конситуация: А. и Б. курят на кухне. А. подходит к окну, которое скрыто 
занавеской. «А: Открыто? Открыть? – Б: Не надо пока».

В реплике А. представлены две неполные структуры: Открыто? (отсутствует под-
лежащее), Открыть? (пропущено прямое дополнение). Семантический объект в обоих 
случаях не вербализован. Данный компонент смысла (окно, возле которого стоит А.) не 
отражен в поверхностной структуре, так как оба собеседника «держат его в уме».

Влияние конситуации можно обнаружить практически во всех примерах неполных 
высказываний в диалоге. Однако преувеличивать значение этого фактора не стоит. Так, 
нельзя не заметить, что компоненты смысла, известные из конситуации, могут попадать 
или не попадать в структуру высказывания по произволу говорящих. Если минимиза-
цию структуры объяснять лишь этими общими принципами, то придется признать, что 
неполные предложения в разговорной диалогической речи – явление стихийное, иначе 
говоря, в поверхностной структуре диалогического высказывания может быть представ-
лен абсолютно любой фрагмент или осколок «нормального» высказывания. Однако это 
не так. Для того чтобы в этом убедиться, обратимся к практике перевода.
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Сопоставление диалогов в разных языках дает представление о том, что речевые 
механизмы полностью ориентированы на систему конкретного языка. Сопоставим анг-
лийский и русский диалоги.

Конситуация: А. и Б. вспоминают старого знакомого. А. долгое время его не встре-
чал. «А: Не stammered.-В: Не still does».stammered.-В: Не still does»..-В: Не still does».still does». does».does».».

Вспомогательный глагол does является здесь представителем полнозначного глаго-
ла и занимает его место в синтаксической структуре �–P–(�–P–(–P–(P–(–(does=stammers) �� still=stammers) �� stillstammers) �� still) �� stillstill. Эта 
подмена один из вариантов минимизации поверхностной структуры: нет нужды вводить 
лексический компонент stammer, a достаточно только указать время совершения дейс-a достаточно только указать время совершения дейс- достаточно только указать время совершения дейс-
твия (Present Indefinite) при помощиPresent Indefinite) при помощи Indefinite) при помощиIndefinite) при помощи) при помощи does. Структура высказывания В. предельно мини-
мальна, т. к. мы не можем убрать какой-либо компонент, не нарушив при этом коммуни-
кацию. Разветвленная система вспомогательных глаголов, участвующих в образовании 
синтаксических конструкций английского языка, отражается на механизмах производс-
тва высказывания в разговорной речи; замена полнозначного глагола вспомогательным 
составляет одно из правил английской грамматики.

Реплика В. не может быть переведена на русский язык дословно. В русской речи воз-
можен вариант: «А: Он заикался – Б: Он и сейчас заикается (Б`: Он и сейчас...)» Правила 
русского языка требуют либо предиката, включающего лексическое и грамматическое 
значение (Б), либо вовсе изъятия предиката (Б`), т. к. нуль в синтаксической структуре 
в этом случае отсылает к конситуации. Иначе говоря, русский язык не позволяет «от-
клеить» временной показатель от глагола и использовать его изолированно. Подобная 
операция по отделению грамматической информации от лексической возможна лишь в 
случае со сложным глагольным сказуемым: в ответной реплике может быть оставлен мо-
дальный компонент (см. пример «А: Открыто? Открыть? – Б: Не надо пока»).

Итак, при одинаковой конситуации варианты минимизации поверхностной структу-
ры неодинаковы в разных языках. Следовательно, особая синтаксическая структура вы-
сказывания в диалоге должна быть объяснена с других позиций.

Прежде всего, необходимо признать, что полные и неполные предложения строятся 
по одной модели, а различия в синтаксисе кодифицированного литературного языка и 
разговорной речи следует искать в принципах реализации модели. Эти принципы бази-
руются на разнице критериев надежности коммуникации в той и другой сфере языка.

Система кодифицированного литературного языка, устроена сверхнадежно: она из-
быточна в информационном смысле. Особенно далеки от логического совершенства фле-
ктивные языки. В качестве иллюстрации можно привести известный опыт Э. Сепира 
по расшифровке информации в латинской фразе Illa alba femina quae venit – Та белая alba femina quae venit – Та белаяalba femina quae venit – Та белая femina quae venit – Та белаяfemina quae venit – Та белая quae venit – Та белаяquae venit – Та белая venit – Та белаяvenit – Та белая – Та белая 
женщина, которая приходит. Это предложение может быть декодировано следующим 
образом: «тот-один-женский -деятель один-женский -белый-деятель женский-деятель-
один-женщина который-один-женский-деятель другой- (не я и не ты) один-теперь 
-приходить». Практически каждое слово в этом предложении дублирует граммати-
ческую информацию; так, информация «деятель» повторяется четырежды, «женский», 
«один»-пять раз[4].

В русском языке так же, как и в латинском, идея рода, числа и падежа существитель-
ного повторяется в грамматических показателях согласуемых слов; если существитель-
ное является агенсом и стоит в позиции подлежащего, то часть информации о деятеле 
будет передана глаголу-сказуемому; за семантической ролью бывает закреплено опреде-
ленное падежное выражение и т. п. Все перечисленные способы дублирования информа-



131

ции складываются под влиянием принятого в данном языке установления, или правила 
кодирования. Этот исторически сложившийся свод правил зафиксирован в кодифициро-
ванном литературном языке.

В разговорной речи, сплошь диалогичной, надежность коммуникации определяется 
самими условиями общения: непосредственным обменом репликами, позволяющим уточ-
нить любой неясный фрагмент высказывания; конситуацией; невербальными средствами 
(жестами). Это освобождает высказывание от необходимости дублировать значительную 
часть информации. Следует предположить, что при производстве высказывания в разговор-
ной речи действуют специальные правила, ориентированные на приведение поверхност-
ной структуры высказывания к рациональному минимуму. Данные правила основываются 
на семантических ресурсах эталонной структуры (модели), по которой стоятся высказы-
вания. Таким образом, проблема описания единицы диалога сводится к характеристике 
основных синтаксических моделей языка и способов их реализации в речи.

Единого и общепринятого взгляда на модель предложения в лингвистике не сущес-
твует [5; 6; 7:124-138; 8].

Очевидно, модель является обобщением некоторого типа существующих в языке 
предложений. В идеале количество моделей должно совпадать с количеством выявлен-
ных типов. Помимо этого, модель должна быть представлена как минимальная струк-
тура. Следовательно, для того чтобы ее вычленить, требуется рассмотреть список эле-
ментарных типовых предложений и решить, какие поверхностные элементы данных 
структур обязательны, а какие факультативны. Отбросив факультативные элементы, мы 
получаем полную реализацию модели. Ясно, что воплощение модели без хотя бы одного 
обязательного элемента представляет собой неполное предложение.

Для исследования моделей и их реализаций в речи более всего подходят простые гла-
гольные предложения, ибо это один из самых продуктивных типов в русском языке. Кроме 
того, структура этих предложений буквально «просвечивает» через глагол. Конфигурация 
модели зависит от семантического потенциала предиката. Известно, что за каждым глаго-
лом закреплен определенный набор семантических ролей. Анализ их вероятного появле-
ния у различных типов глаголов позволяет обрисовать самые общие классы этих предика-
тов. Не претендуя на всеобщность охвата материала, проиллюстрируем лишь некоторые 
семантические классы предикатов и соответствующие им модели в таблице.1

Таблица 1
Семантический 
класс предиката

Набор 
семантических ролей Модель Пример

Предикаты состояния Пациенс �–P–PP Слуги дремлют.
Предикаты воздейс-
твия / восприятия/ восприятия восприятия

Агенс, пациенс, объект, содержа-
ние, инструмент, адресат, посред-
ник, контрагент и др.

�–P–O–P–OP–O–OO Ребенок рисует домик.
Взрослые обсуждают 
новости

Предикаты местопо-
ложения

Агенс, место �–P–AD–P–ADP–AD–ADAD Он живет в Москве

Предикаты направ-
ленного движения

Агенс, начальная, конечная точка 
(маршрут), средство передви-
жения

�–P–AD–P–ADP–AD–ADAD Мы вернулись из по-
ездки.
Он едет на дачу.

_______________
1 Здесь и далее в моделях использованы следующие условные обозначения: � – подлежащее,� – подлежащее,подлежащее, 

P – глагольное сказуемое (индексамиглагольное сказуемое (индексами loc и move различаются соответственно глаголы местоположения 
и движения), O – дополнение, AD – обстоятельство, �� – незамещенная синтаксическая позиция.O – дополнение, AD – обстоятельство, �� – незамещенная синтаксическая позиция. –  дополнение, AD – обстоятельство, �� – незамещенная синтаксическая позиция.AD – обстоятельство, �� – незамещенная синтаксическая позиция. – обстоятельство, �� – незамещенная синтаксическая позиция.
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В формировании модели предложения принимают участие далеко не все имеющи-
еся у предиката семантические актанты. Возможность формировать синтаксическую 
структуру есть лишь у тех ролей, которые занимают высокие позиции в семантической 
иерархии.

В большей части неполных высказываний разговорного диалога минимизация струк-
туры достигается за счет экономии синтаксических средств. В этом случае вопрос каса-
ется устранения дублирования информации в предикате и его актантах. Так, например, 
в «нормальном» предложении кодифицированного литературного языка информация 
«объект», с одной стороны, присутствует в любом переходном глаголе, с другой – выра-
жается в дополнении. Если в глаголе заключено лишь указание на объект, то дополнение 
эту семантическую роль называет. В высказываниях разговорной речи освобождение от 
подобного дублирования информации приводит к образованию незамещенных позиций 
в синтаксической структуре. Незамещенная позиция дополнения является своеобраз-
ным сигналом, отсылающим к конситуации или контексту, где содержится номинация 
соответствующей семантической роли. В то же время самостоятельное употребление 
актанта позволяет прогнозировать характер невербализованного предиката. Незамещен-
ная позиция при соблюдении необходимых правил пропуска элемента структуры точно 
указывает на неназванный компонент смысла.

По способу включения семантических компонентов в синтаксическую структуру не-
полные высказывания могут быть разделены на две группы:

1/ высказывания, в которых не заняты какие-либо структурно обязательные позиции 
(Он искал; Искал ключи; «А: Что ты ищешь? – Б: Книгу».)

2/ высказывания, в которых не заняты все структурно обязательные позиции, а по-
верхностное выражение получают структурно необязательные компоненты такие, как 
косвенные дополнения, определения и обстоятельства-сирконстанты. Конситуация: Б. 
показывает порез на руке. «А: Чем это ты? – Б: Бритвой»; Конситуация; А. указывает на 
вазочку с конфетами. «А: Какую тебе? – Б: Шоколадную».2

Обе группы неполных высказываний основываются на моделях (�–P; �–Р–0; �–Р–AD),�–P; �–Р–0; �–Р–AD),–P; �–Р–0; �–Р–AD),P; �–Р–0; �–Р–AD),; �–Р–0; �–Р–AD),�–Р–0; �–Р–AD),–Р–0; �–Р–AD),�–Р–AD),–Р–AD),AD),), 
отраженных в таблице 1. В первой группе высказываний могут быть не замещены позиции 
объекта (�–Р–��); субъекта (��–P–0); предиката (�–���–Р–��); субъекта (��–P–0); предиката (�–��–Р–��); субъекта (��–P–0); предиката (�–��P–0); предиката (�–��–0); предиката (�–���–��–��–AD); обстоятельства (�–Р–��). Незаме-); обстоятельства (�–Р–��). Незаме-�–Р–��). Незаме-–Р–��). Незаме-
щенными могут оказаться от одной до трех позиций, в зависимости от общего числа 
«мест» в синтаксической структуре. Поскольку во второй группе неполных высказываний 
сокращению подвергаются все структурно обязательные элементы, то схема минимизации 
структуры будет для всех предложений одна и та же: ��–��–��. Наметим a priori вариантыa priori варианты priori вариантыpriori варианты варианты 
воплощения предлагаемых моделей в следующей таблице.

Таблица 2

Семантический класс глагола  Модель 
Варианты реализации 
модели в разговорной 
диалогической речи 

Глаголы состояния  �–Р�–Р–Р �–��; ��–Р; ��–��–��; ��–Р; ��–�� 
Глаголы воздействия �–Р–0–Р–0 ��–Р–0; �–Р–��;Р–0; �–Р–��;–0;  �–Р–��;Р–��;–��;

��–Р–��; �–��–��Р–��; �–��–��–��;  �–��–��
�–��–0;  ��–��–0
��–��–��

_______________
2 Приводимые в статье диалоги живой русской разговорной речи собраны автором.
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Семантический класс глагола  Модель 
Варианты реализации 
модели в разговорной 
диалогической речи 

Глаголы отношения; местоположения; движения. �–Рloc–ADРloc–ADloc–AD
�–Рmove–ADРmove–ADmove–AD

��–Р–AD;Р–AD;–AD;
�–Р–��;Р–��;–��;
��–Р–��;Р–��;–��;
�–��–��

�–��–AD;
��–��–AD
��–��–��

Таблица 2 не только задает список возможных вариантов минимизации структуры, 
но и объясняет принцип действия механизма минимизации. Поскольку конфигурация 
минимальной эталонной структуры (модели) основывается на значении и валентных воз-
можностях предиката, то следует предположить, что экспликация только одной позиции 
достаточно четко указывает на общий вид структуры. Например, если реплика диалога 
представлена глаголом состояния, то становится очевидно, что в основе неполного пред-
ложения лежит структура �–Р. Незамещенная позиция при таком глаголе отсылает к па-�–Р. Незамещенная позиция при таком глаголе отсылает к па-Р. Незамещенная позиция при таком глаголе отсылает к па-
циенсу в конситуации. Предикаты других классов, употребленные абсолютивно, также 
вполне определенно указывают на исходную модель. Например, неполное высказывание 
Видела? основано на модели �–Р–0 => ��–Р–�� (незамещенные позиции подлежащего и�–Р–0 => ��–Р–�� (незамещенные позиции подлежащего иР–0 => ��–Р–�� (незамещенные позиции подлежащего и 
прямого дополнения позволяют увидеть направление поиска нужных компонентов смы-
сла в конситуации). О конфигурации модели позволяет догадываться абсолютивно упот-
ребленный синтаксический актант. Например, конечная точка в реплике диалога Аж на 
Пражскую// позволяет определить характер невербализованного предиката как глагола на-
правленного движения и восстановить общий вид модели (�–P–AD). В неполных выска-�–P–AD). В неполных выска-). В неполных выска-
зываниях, основанных на структуре ��–��–�� поверхностно выраженные компоненты явля-
ются теми индикаторами, по которым в сознании слушающего восстанавливается «облик» 
полного высказывания. Так, в примере «А: Какую тебе? – Б: Шоколадную». В высказы-
вании Б. форма В.п. прилагательного показывает, что определение шоколадную относится 
к эллиптировнному объекту. Это дает основание полагать, что неполное высказывание 
Шоколдную. построено по модели с глаголом воздействия на объекте (�–Р–0).�–Р–0).–Р–0).

Основываясь на данных моделях и вариантах их реализации в речи, проиллюстриру-
ем три основные тенденции минимизации структуры высказывания в диалоге.

I. Если в высказывании употреблен предикат с одной иди двумя незамещенными по-. Если в высказывании употреблен предикат с одной иди двумя незамещенными по-
зициями, этого употребления бывает достаточно, чтобы определить компонент смысла, 
который должен быть извлечен из конситуации.

1. Предикаты состояния в структуре ��–Р прогнозируют замещение валентности па-
циенса в позиции подлежащего. Например: Конситуация. Б. берет на руки кошку «А: 
Радуется? – Б: Мурлыкает. «(незамещенная позиция подлежащего в двух репликах от-
сылает к субъекту состояния – кошка).

2. Предикаты воздействия прогнозируют валентности агенса, экспериенцера в пози-
ции подлежащего и объекта (содержания, пациенса) в позиции обязательного дополнения. 
Конситуация. А. никак не может запомнить код на входной двери. «А. Это какое-то про-
клятие с этими цифрами! – Б: А что за проклятие? – А: Не могу запомнить». (��–Р–��).

Окончание таблицы 2.
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3. Предикаты местоположения прогнозируют агенс в позиции подлежащего и вален-
тность места в позиции обстоятельства. Конситуация. А. входит в комнату, где на ночлег 
расположились гости».А: Ну, вы устроились? – Б: Все хорошо. Спасибо!»

4. Предикаты движения также прогнозируют агенс в позиции подлежащего и про-
странственные точки в позиции обстоятельства. Например: Конситуация. А. и Б. говорят 
об общем знакомом (С.), который должен был улететь в Нью-Йорк, но остался в Москве 
из-за неполадок в оформлении визы».А: Лен, С. не улетел! Ты представляешь?! – Б: Как 
не улетел?!» Глагол улететь употреблен в структуре с незамещенной позицией обстоя-
тельства (�–PmovePmove–��). Компоненты смысла, заполняющие эту позицию могут быть без 
труда вычленены из конситуации: начальная точка (из Москвы), конечная точка (в Нью-
Йорк). Никакие другие компоненты смысла, кроме названных, не могут быть употреб-
лены при глаголе движения, поэтому структура �–Pmove–�� в коммуникативном планеPmove–�� в коммуникативном плане–�� в коммуникативном плане 
самодостаточна.

II. Если в синтаксической структуре диалогического высказывания не замещена по-. Если в синтаксической структуре диалогического высказывания не замещена по-
зиция предиката, то семантический класс невербализованного предиката можно восста-
новить на основе синтаксического актанта, представленного в структуре реплики.

1. Объект, пациенс, содержание, результат в позиции дополнения указывают на мо-
дель вида �–Р–0. В некоторых неполных высказываниях реконструкции предиката по-
могает контекст предшествующих реплик. Конситуация. А. и Б. беседуют о посещении 
выставки «Художники начала XX в». «А: Если ты мне скажешь, что ты понял Родченко.XX в». «А: Если ты мне скажешь, что ты понял Родченко. в». «А: Если ты мне скажешь, что ты понял Родченко. 
Я не могу поверить. – Б: Но я скажу... – А: А Шагала?» Уже на данном отрезке диалога 
высказывание А Шагала? получает однозначную реконструкцию (*А Шагала ты по-
нял?) благодаря морфологической форме слова Шагала (одуш. сущ., м. р., ед. ч., вин. 
падеж) и контексту первой реплики А. Правильность подобной конструкции подтверж-
дается дальнейшим развитием диалога, где по той же эталонной структуре �–Р–0 созда-
ется полное предложение: «А: А Шагала? – Б: Я не знаю... – В: Шагала мне хорошо. – А: 
Ты понимаешь Шагала?

Точно также контекстную «подсказку» получает неполное предложение в следую-
щем диалоге: Конситуация. А. и Б. говорят о домашних животных «А: К., ты не заве-
ла себе пока никого?-Б: Я – птичку». Высказывание Б. может быть реконструировано 
так: * Я завела птичку. Пониманию смысла неполного предложения, построенного по 
сокращенному варианту �–��–0, помогает однозначность морфологического выражения 
валентности объекта (вин. п.).

Высказывания, основанные на структурах �–��–0, ��–��–0, весьма регулярны в раз-
говорном диалоге, несмотря на «поддержку» контекста, их было бы ошибочно рассмат-
ривать как конситуативные, поскольку механизм сокращения структуры здесь основы-
вается на семантике и морфологической форме эксплицированной валентности объекта 
(содержания или пациенса).

2. Место в поверхностной структуре указывает на модель вида �–Ploc–AD. Посколь-Ploc–AD. Посколь-. Посколь-
ку в глаголе отношения содержится лишь указание на место, а обстоятельство этот ак-
тант называет, то для диалога характерно представление структуры �–Ploc–AD в видеPloc–AD в виде в виде 
варианта с абсолютивным обстоятельством (��–��–AD).AD).).

Самостоятельное употребление обстоятельства в высказываниях разговорного диа-
лога часто служат ответом на вопрос «Где?» (влияние диалогического единства на ми-
нимизацию структуры здесь несомненно, так как неизвестным в вопросе является компо-
нент смысла «место»). Например: Конситуация. А. рассказывает о своей даче. «А: А мы 
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вас на следующее лето приглашаем. – Б: А где у вас? – А: Черт знает где... и на машине... 
Под Волоколамском». Несмотря на то, что агенс и предикат не фигурируют в контексте, 
неполное высказывание Под Волоколамском достаточно хорошо представляет структуру 
�–Ploc–AD. О том, что словоформаPloc–AD. О том, что словоформа. О том, что словоформа под Волоколамском соответствует обстоятельству, 
позволяет догадываться предложно-падежная форма. Предлог под в сочетании с назва-
нием географического объекта имеет значение «вблизи».

3. Начальная, конечная пространственные точки в структуре реплики диалога ука-
зывает на модель �–Pmove–AD. Конситуайия. А. рассказывает о занятиях йогой. «А:Pmove–AD. Конситуайия. А. рассказывает о занятиях йогой. «А:. Конситуайия. А. рассказывает о занятиях йогой. «А: 
Полдня занималась, до трех часов. – Б: Ну, ты расскажи. – А: Аж на Пражскую. – Б: На 
Пражскую? Это где такое?».Неполное высказывание Аж на Пражскую понятно обоим 
собеседникам несмотря на то, что предикат отсутствует в конситуации.

III. Синтаксические актанты, не входящие в обязательные элементы модели, также. Синтаксические актанты, не входящие в обязательные элементы модели, также 
способны прогнозировать «эталонную структуру», на основе которой строится реплика 
диалога. Покажем это на примере.

Поверхностная структура неполного высказывания (�–Pmove–AD => ��Pmove–AD => ��–AD => ��AD => �� => ��–��–��) в не-
которых случаях бывает представлена структурно необязательным актантом «средство 
передвижения». Данный актант присущ только глаголам класса движения, кроме того, 
лексическая семантика словоформы, воплощающей этот актант, указывает на характер и 
среду перемещения. Например: Конситуация. Разговор о человеке, который собирается 
уехать за границу. «А: Она в январе должна была куда-то уезжать. – Б: Не в январе, в 
марте. – В: На теплоходе».

Актант на теплоходе указывает на направленный характер несобственного движения 
агенса в водной среде. Обстоятельство в реплике В. корректирует сведения о движении 
уезжать в начальной реплике диалога. Позиции структурно обязательных компонентов 
незамещены по разным причинам: информация об агенсе присутствует в реплике А.; све-
дения о конечном пункте движения известны из конситуации (за границу); информацию 
о движении более полно представляет актант средство передвижения, поэтому предикат, 
дублирующий эту информацию, опущен.

Таким образом, можно заметить, что неполное высказывание в разговорном диалоге 
представляет собой сокращенную реализацию эталона, или, иначе говоря, модели, зало-
женной в нашей языковой компетенции [9; 10].
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УДК 811. 111’ 37 (045)
 Галагаева А. В.

 (Минск, Беларусь)

СОЧЕТАЕМОСТЬ ПРЕДИКАТА В ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В данной статье предпринята попытка проанализировать влияние прагматической 
направленности текста на лексическое заполнение поверхностной структуры предло-
жения. В связи с этим на первое место выходит проблема сочетаемости предиката и 
актантного окружения. Рассогласование, которое возникает в результате нарушения 
лексико-семантических ограничений, обладает двоякой природой – когнитивной и экс-
прессивной. Соотношение двух типов существенно различается в художественном и 
научном текстах. 

Ключевые слова: предикат, актанты, сочетаемость, научный текст, художест-
венный текст. 

In this article we have made an attempt to analyse the influence of the pragmatic features 
of the text on the lexical filling of the surface sentence structure. In accordance we deal with 
the problem of predicate and actants compatibility. The error that occurs as the result of viola-
tion of lexical-semantic restrictions is double-natured. It may be of cognitive and expressive 
character. The correlation of the two types is significantly different in the texts of science and 
fiction. 

Kew words: predicate, actants, compatibility, texts of science and fiction.

Проблема сочетаемости в самом широком смысле возникает при изучении языка уже 
в силу линейности речи. Ее природа многопланова, поэтому она может рассматриваться 
в разнообразных лингвистических аспектах. 

Так, анализируя знаковую природу естественного языка, А. Ф. Лосев выводит акси-
ому бесконечной языковой валентности, согласно которой естественный язык «вечно 
бурлит разными смысловыми возможностями, и в живом языке такая смысловая валент-
ность знака никогда не может исчерпать себя. Она всегда создает те или другие значения 
знака, причем значения эти могут бесконечно сближаться и бесконечно расходится»[1: 
130]. Бесконечную семантическую валентность языкового знака А. Ф. Лосев объясняет 
тем, что языковой знак всегда есть акт мышления, а мышление бесконечно уже по одно-
му тому, что оно есть отражение действительности, также всегда бесконечной и ни чем 
не ограниченной [1: 119]. Однако если следовать логике А. Ф. Лосева, то на поверхност-
ном уровне предложения при заполнении позиции предиката прототипичным глаголом, 
который в базовом значении можно рассматривать как некоторую семантическую схему, 
как семантическую модель изменения состояния объекта (в результате действия челове-
ка или под влиянием других факторов) может быть поставлен любой объект. В действи-
тельности, в ситуации, соответствующей базовому значению глагола, может «принять 
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участие» не любой объект, а объект, удовлетворяющий определенным ограничениям. 
Если бы ограничений не было, то по мере появления во внеязыковой практике человека 
новых объектов, просто расширился бы круг актантов без изменения значения глагола, 
и полисемии бы не существовало [2: 87]. Следовательно, бесконечность, о которой гово-
рит А. Ф. Лосев, является интерпретативно-смысловой бесконечностью. «Языковой знак 
всегда подвижен и никогда не является абсолютно устойчивым атомом. А эта подвиж-
ность заставляет рассматривать его всегда только в контексте других знаков» [1: 123]. 
Таким образом, бесконечная валентность знаков естественного языка есть понятие не 
количественное, а качественное, имеющая, к тому же стихийный характер. Учитывая 
возможности языка, можно утверждать, что высказывание Colourless green ideas sleep green ideas sleepgreen ideas sleep ideas sleepideas sleep sleepsleep 
furiously далеко не предельное в своей необычности, и может найти соответствующую 
интерпретацию в зависимости от контекста. 

Итак, признавая потенциально бесконечную валентность языкового знака, все же 
следует признать некоторые ограничения, накладываемые на сочетаемость лексических 
единиц в рамках предложения. Рассмотрим данную проблему на семантико-синтакси-
ческом уровне. Сигнификативная структура предложения (или пропозиция), выражен-
ная на поверхностном уровне в предикате, определяет структуру предложения, т.е. обес-
печивает концептуальную рамку, образно говоря скелет для концептуального материала, 
выраженного лексически. На поверхностном уровне происходит лексическое заполнение 
позиций предиката и его аргументов, которое может быть представлено двумя варианта-
ми. Во-первых, денотативная область предиката и его актантного окружения совпадают, 
такое отношение лексических компонентов предложения можно назвать гомолексемным 
[3: 9]. Во-вторых, имена и глагол могут отсылать к разным денотативным областям. Та-
кое отношение можно определить как гетеролексемное [3: 9]. Гетеролексия возникает 
как следствие нарушения лексико-семантических ограничений на сочетаемость глагола 
и имен. Рассогласование, которое возникает в результате, должно быть устранено путем 
изменения денотативной отнесенности всего предложения. При согласовании предиката 
с актантами следует учитывать и прагматические факторы, т. к. оно реализуется в пред-
ложении, которое встраивается в семантическую структуру текста, и испытывает опре-
деленное влияние со стороны его прагматической направленности.

Для этого необходимо раскрыть двоякую природу гетеролексии. С одной стороны 
лексико-семантическое рассогласование между предикатом и актантами возникает тог-
да, когда назревает необходимость создания наименования отношения между реалиями, 
либо краткого и доступного его представления, а предиката «адекватного» семантичес-
ким полям, референтно относящимся к предметам, о которых идет речь, не существует, 
поэтому он берется из другой денотативной области, и в процессе употребления в пред-
ложении метафоризируется. Например: The problem problemproblem lies more in the realm of literature thanmore in the realm of literature than in the realm of literature thanin the realm of literature than the realm of literature thanthe realm of literature than realm of literature thanrealm of literature than of literature thanof literature than literature thanliterature than thanthan 
of science sciencescience [17], где предикат lie, в исходном значении обозначающий ситуацию физичес-
кого расположения в пространстве, описывает ментальную ситуацию. Или рассматривая 
процесс оплодотворения, ученые за неимением языковых средств используют предикаты 
других денотативных областей: the two cells (ovum and sperm) two cells (ovum and sperm)two cells (ovum and sperm) cells (ovum and sperm)cells (ovum and sperm) (ovum and sperm)ovum and sperm) and sperm)and sperm) sperm)sperm)) fuse, bothboth contribute equalequal 
shares of genetic material of genetic materialof genetic material genetic materialgenetic material materialmaterial [17], или the male sex male sexmale sex sexsex withdraws its organelles from the fieldits organelles from the field organelles from the fieldorganelles from the field from the fieldfrom the field the fieldthe field fieldfield [17]. В 
этом случае метафора возникает не потому что «она нужна, а потому, что без нее нельзя 
обойтись» [4: 11]. Подчеркнем мысль образным выражением Н. Д. Арутюновой здесь 
метафора «не нужна как идеология, но она необходима как техника» [5: 374]. Она в ос-
новном «покрывает лакуны в словаре буквальных наименований (или, по крайней мере, 
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удовлетворяет потребность в подходящем сокращенном названии)» [6: 159]. В этом слу-
чае употребление метафоры соответствует ее когнитивной функции. 

С другой стороны, лексико-семантическое рассогласование предиката и актантов 
возникает тогда, когда поддерживается равнозначный статус несовместимых компонен-
тов, в результате которого возникает определенное эмоциональное напряжение, – hehe 
couldn’t budge; he was’t budge; he wast budge; he was budge; he wasbudge; he was; he washe was waswas planted as solid as a church, and he couldn’t no moreas solid as a church, and he couldn’t no more solid as a church, and he couldn’t no moresolid as a church, and he couldn’t no more as a church, and he couldn’t no moreas a church, and he couldn’t no more a church, and he couldn’t no morea church, and he couldn’t no more church, and he couldn’t no morechurch, and he couldn’t no more, and he couldn’t no moreand he couldn’t no more he couldn’t no morehe couldn’t no more couldn’t no morecouldn’t no more’t no moret no more no moreno more moremore stir than if hethan if he if heif he hehe 
was anchored out.out.. [16]. В этом предложении подчеркивается крайняя степень удивления, 
и гетеролексия используется с целью привлечения внимания к реалиям уже имеющим 
наименования в языке, однако, нуждающихся в индивидуализации или выражении смыс-
ловых нюансов. Оценочно-образное переосмысление вносит в лексико-семантическое 
рассогласование субъективный фактор, апеллирует к чувствам, вызывает переживания, 
следовательно, создает экспрессивный эффект [7: 83]. 

Если рассматривать лексико-семантическое рассогласование на уровне текста, то со-
отношение двух типов гетеролекии – когнитивной и экспрессивной в научном и художест-
венном текстах существенно различается. Результаты представлены в таблице 1:

Таблица 1.
Соотношение типов гетеролексии в научном и художественном текстах

Гетеролексия когнитивная Гетеролексия экспрессивная
Художественный текст 79% 21%
Научный текст 96% 4%

Выбор того или иного типа лексико-семантического рассогласования зависит от ин-
тенции говорящего, которая, выступая в качестве доязыковой фазы коммуникативного 
процесса, предопределяет отбор и комбинацию языковых единиц в соответствии с ситу-
ацией общения. В условиях речевой коммуникации интенция субъекта речи реализуется 
в форме прагматической установки текста. Конечная цель прагматической установки тек-
ста – достижение адекватного прагматического эффекта, т.е. стимулирование запрограм-
мированной реакции адресата. 

В самом общем виде в сфере научной коммуникации прагматическая установка мо-
жет быть определена как изменение дисциплинарного знания [8: 18]. Данный факт опре-
деляет повышенную референциальность языка науки. В текстах научной направленности 
объективируется выражающееся в знаковой форме знание о каком-либо фрагменте дейс-
твительности. Требования, предъявляемые к научному изложению, в целом изоморфны 
тем требованиям, которые предъявляются к самой науке, к процессу научного познания. 
Автор научного произведения стремится быть точным, логичным, объективным, недву-
смысленным. Научное произведение дает научно осмысленную картину реального мира, 
и сила его, таким образом, заключается в адекватности этой картины реальной действи-
тельности; а это предполагает не только адекватность самой концепции автора и досто-
верность фактов, лежащих в ее основе, но и адекватность ее вербального воплощения [9: 
14]. Этим можно объяснить низкий процент экспрессивной гетеролексии в научном тек-
сте (4%) по сравнению с художественным, т. к. экспрессивная гетеролексия ставит своей 
целью апеллировать к эмоциям, чувствам, а целью научной коммуникации, как видно из 
вышеизложенного описания, является оказать воздействие на интеллектуальную сферу. 
Однако язык научной прозы не является «бледной бесстрастной фотографией действи-
тельности» [9: 15], а представляет собой плоды мыслительной работы ученого, которые 
отражают помимо объективной реальности его отношение к ней, его оценки реальных 
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фактов и иных попыток их осмысления, поэтому экспрессивная гетеролексия не может 
быть полностью исключена из научного текста. 

Преобладание когнитивной гетеролексии в научном тексте (96%), целью которой яв-
ляется создание наименования отношений между реалиями, можно объяснить тем, что 
наука достигает таких рубежей познания, при описании которых использование языко-
вых средств, относящихся к разным денотативным областям, оказывается более пред-
почтительным, а нередко единственно возможным. То есть в научном тексте когнитивная 
гетеролексия необходима для выражения нового, терминологически и концептуально 
еще не оформленного знания. «При научном теоретизировании, особенно в периоды на-
учных революций и перестройки концептуальных систем, мир наших мыслей гораздо 
богаче наших языковых ресурсов, т.е. того, что мы можем выразить непосредственно в 
данный момент времени» [10: 196]. Именно поэтому нам необходимо привлечение язы-
ковых средств из других денотативных областей. 

Также «объективизация» нового знания в языке связана с уже хорошо устоявшимся 
массивом знаний. «Всякое новое знание является нам в оболочке старых понятий, при-
способленной для объяснения прежнего опыта, а всякая оболочка может оказаться слиш-
ком узкой для того, чтобы включить в себя новый опыт. Действительно, расширение 
системы понятий не только восстанавливает порядок внутри соответствующей области 
знаний, но еще и раскрывает аналогии в других областях» [11: 481]. К тому же прагма-
тическая установка научного текста может быть определена как передача научной ин-
формации с целью ее усвоения и хранения ее реципиентом [8: 13]. Для этого необходимо 
связать ее с ранее известной информацией, что достигается путем сочетания языковых 
единиц, относящихся к разным денотативным областям, в результате чего, в предложе-
нии они описывают новую денотативную ситуацию. 

В сфере литературной коммуникации прагматическая установка текста связана с эс-
тетическо-нравственным воспитанием реципиента, стимулирующим изменения в его со-
знании и поведении, с формированием его мировоззрения посредством идейно-эстети-
ческого воздействия [12: 84]. Это проявляется в творческом моделировании естественно-
го процесса познания действительности, в котором органически сочетается логическое 
(интеллектуальное) и образное (эмоциональное). Художественная образность строится 
на образной аналогии, что предопределяет выбор и сочетание в предложении языковых 
средств из разных денотативных областей с целью привлечения внимания к тому, что 
уже имеет наименование в языке, но нуждается в индивидуализации или выражении смы-
словых нюансов. Также следует учитывать, что особая природа художественно-речевой 
семантики обусловливается эстетической функцией художественной литературы. Худо-
жественное слово призвано служить художественной литературе как словесному искус-
ству [13: 115]. Язык «как бы весь опрокинут в тему и идею произведения» [14: 247]. Он 
приобретает новые качества, т. к. служит средством воссоздания художественной модели 
мира, выражения художественных образов в их чувственной конкретности, в результате 
чего старое начинает видеться в другом свете.

Функция воздействия художественной литературы на эмоциональную сферу реци-
пиента реализуется и в том, что читатель как бы привлекается к созданию художест-
венного произведения, становится в какой-то мере его сотворцом. «Художник не пре-
подносит читателям или зрителям готовые обобщения в виде умозаключения, а только 
будит их мысль и дает ей направление, потому что представляет свою мысль не в готовом 
виде, а побуждает извлекать ее из образов» [15: 26]. Все это объясняет высокую долю 
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 экспрессивной гетеролексии в художественном тексте – 21%. Однако следует отметить, 
что экспрессивная гетеролексия не может иметь лидирующего, преобладающего статуса 
в художественном тексте. Если бы это было так, то это мешало бы его пониманию, т. к. 
все образное и экспрессивное воспринимается на фоне нейтрального и уже устоявшего-
ся в языке, что обеспечивается за счет когнитивной гетеролексии (79%). 

 Подводя итоги, следует отметить, что сочетаемость предиката с актантным окруже-
нием обуславливается не только лексико-семантическими ограничениями на семантико-
синтаксическом уровне, но и прагматическими факторами, реализующимися на тесто-
вом уровне. То есть выбор того или иного типа рассогласования, возникшего в результате 
нарушения лексико-семантических ограничений в рамках предложения, предопределя-
ется интенцией говорящего, которая реализуется в прагматической установке текста. 
Правильный выбор языковых средств повышает эффективность языкового общения и 
облегчает выполнение коммуникативной задачи автора.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Стаття присвячена з’ясуванню ролі граматичної семантики в структурі мовної 
картини світу.

Ключові слова: мовна картина світу, граматична семантика, граматичне значення, 
граматична категорія.

The article deals with elucidation of grammatical semantics in the structure of language 
world view.

Key words: language world view, grammatical semantics, grammatical meaning, gram-
matical category.

Возрастающий интерес современной лингвистики к изучению человеческого фактора 
в языке вызвал появление целого ряда работ, посвященных исследованию различных ас-
пектов языковых картин мира и проблем языкового релятивизма [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Однако вопросы об этнической специфичности грамматического уровня языка и о 
сопоставительном анализе семантики одноименных грамматических категорий разных 
языков продолжают оставаться недостаточно разработанными.

Целью нашей работы является освещение указанных вопросов на материале неско-
льких языков. Эта цель обусловила решение следующих задач:

1) обосновать этнический характер грамматической семантики;
2) описать примеры изменений в языковой картине мира (ЯКМ), вызванных измене-

ниями в грамматическом строе языка;
3) охарактеризовать семантические расхождения между языками на грамматическом 

уровне, в которых запечатлены фрагменты различных языковых картин мира;
4) дать классификацию одноименных грамматических категорий разных языков в 

связи с особенностями их семантики.
1. В наше время общепринятым является положение о том, что каждый естествен-

ный язык по-своему членит действительность, имеет свой специфический способ ее кон-
цептуализации. Как подчеркивал еще В. Гумбольдт, различие языков состоит не только в 
отличиях звуков и знаков, но и различиях самих мировидений [11: 139]. Особое мирови-
дение – это и есть специфическая языковая картина мира.

© Литвак С. Я., 2008
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Существует много определений ЯКМ. На наш взгляд, наиболее удачным является 
следующее: ЯКМ – это способ отражения внеязыковой действительности в содержатель-
ной стороне языка [12: 405].

ЯКМ принято противопоставлять концептуальной или научной картине мира (НКМ). 
Под концептуальной картиной мира понимают глобальный образ мира, существующий в 
сознании какого-либо социума в определенный период его истории [13: 56]. НКМ пред-
ставляет собой разновидность концептуальной картины мира, ее высшую стадию, кото-
рая создается в результате научного познания действительности [13: 70].

В противоположность НКМ ЯКМ многие исследователи называют «наивной». В ка-
честве хрестоматийных примеров, иллюстрирующих отличие НКМ от ЯКМ, приводят 
различные дефиниции таких понятий, как «время», «воздух», «прямая линия» и т. п., 
содержащихся в энциклопедических и лингвистических словарях.

Из подобных примеров напрашивается вывод о том, что ЯКМ запечатлена только 
в лексико-семантической стороне языка. Поэтому неудивительно, что, анализируя кар-
тину мира какого-либо языка, лингвисты обращаются главным образом к его лексико-
семантической системе. Например, Л. П. Алексеенко, характеризуя ЯКМ современных 
британцев, отмечает: «Национально-специфическое мировосприятие британцев находит 
свое воплощение в характерной английской лексике и фразеологии» [6: 427]. Н. П. Тро-
пина указывает, что ЯКМ формируется прежде всего лексико-семантической системой 
языка, хотя и другие языковые уровни участвуют в ее формировании [14: 12]. 

Более определенно о необходимости привлечения к таким исследованиям других 
уровней языка высказывается И. А. Голубовская. Она считает, что в выражении куль-
турно-национальной специфики задействованы все без исключения уровни языковой 
системы [15: 11]. Некоторые ученые очень четко говорят о роли грамматического уровня 
языка в представлении ЯКМ. Так, Е. В. Урысон указывает, что «специфичная языковая 
картина мира закреплена в грамматике, а именно в семантически значимых граммати-
ческих категориях, и в лексической системе языка» [4: 79]. О. В. Бережная, вслед за 
Б. В. Касевичем, считает, что ЯКМ – это семантика словарного состава языка плюс се-
мантика его грамматического строя [16: 12]. В. В. Красных, ссылаясь на В. А. Маслову, 
указывает, что ЯКМ – это совокупность знаний о мире, заключенных в лексике, фразео-
логии и грамматике [8: 71].

Блестящий анализ этнического характера грамматической семантики разных языков 
дан в работе А. Вежбицкой «Семантические универсалии и описание языков». А. Веж-
бицкая подчеркивает, что «грамматика на самом деле составляет концентрированную 
семантику: она воплощает систему значений, рассматриваемых в данном конкретном 
языке как особенно важные, действительно сущностно необходимые при интерпретации 
и концептуализации действительности и человеческой жизни в этой действительности» 
[17: 44].

Эта мысль перекликается с положением В. А. Плунгяна о том, что в грамматике каж-
дого языка имеется свой набор предпочтений, который отражает приоритеты языкового 
сознания говорящих на данном языке [18: 109].

В речи эти приоритеты проявляются в обязательном выражении грамматических 
значений, свойственных данному языку. Так, французский лингвист А. Масперо, срав-
нивая свой родной язык с китайским, отмечает: «Мы совершенно неспособны мыслить 
то или иное существительное или тот или иной глагол во фразе вне какой-либо грамма-
тической категории – числа, времени и т. п.: существительное для нас непременно стоит 
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в единственном или множественном числе, глагол непременно в настоящем, прошедшем 
или будущем времени. Китаец же мыслит существительное и глагол вне зависимости 
от данных понятий: он может добавить их в качестве полезных указаний, однако они не 
являются необходимыми» [циТ. по: 19: 40].

Чтобы употребить в речи необходимые грамматические формы, говорящий должен 
в считанные доли секунды проделать множество мыслительных операций [18: 111]. У 
носителей различных языков эти мыслительные операции будут различными.

Для примера сравним денотативное значение предложения «Он написал письмо» 
и его возможные семантические эквиваленты в английском языке: He has written a let-He has written a let- has written a let-has written a let- written a let-written a let- a let-a let- let-let-
ter; He has written the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой; He has written the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойHe has written the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой has written the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойhas written the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой written the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойwritten the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой the letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойthe letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой letter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойletter; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой; He wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойHe wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой wrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойwrote a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой a letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойa letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой letter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойletter; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какой; He wrote the letter. Ответ на вопрос, какойHe wrote the letter. Ответ на вопрос, какой wrote the letter. Ответ на вопрос, какойwrote the letter. Ответ на вопрос, какой the letter. Ответ на вопрос, какойthe letter. Ответ на вопрос, какой letter. Ответ на вопрос, какойletter. Ответ на вопрос, какой. Ответ на вопрос, какой 
из них является адекватным при переводе, зависит от конкретной ситуации общения. 
Если говорящий по-русски или по-украински, употребляя глагол в прошедшем времени, 
должен сделать выбор между несовершенным и совершенным видом, то говорящий по-
английски в данном случае при отнесении действия к прошлому должен еще сделать 
выбор между формами простого прошедшего и настоящего перфектного, то есть учесть, 
сохраняет ли результат действия свою актуальность для момента высказывания или неТ. 
Наряду с этим он обязан также учесть, известен ли слушающему предмет, обозначенный 
существительным, и в зависимости от этого употребить неопределенный или опреде-
ленный артикль.

2. В большинстве исследований ЯКМ представлена устойчивой и стабильной. По 
мнению Н. Б. Мечковской, «в семантике естественных языков запечатлена в основном та 
картина мира, которая была доступна человеческому сознанию во время формирования 
грамматического строя языка и его древнейших лексических пластов» [10: 40]. Между 
тем национально-специфическое сознание может быть подвержено изменениям в той 
же степени, что вся система языка [4: 79]. Концептуальная картина мира и ЯКМ форми-
руются исторически, им обеим присущи одновременно и консерватизм и изменчивость 
[14: 12].

Изменения в ЯКМ могут происходить не только в связи с изменениями в лексичес-
кой системе, но и в связи с инновациями в грамматическом строе языка. Как известно, 
в древнеанглийском языке глагол имел только два времени – настоящее и прошедшее. 
Идея будущности выражалась лексически или контекстуально. Однако уже в древне-
английском языке в результате грамматикализации модальных глаголов sculan и willansculan и willan и willanwillan 
зарождается грамматический способ выражения будущего действия. Вероятно, в связи с 
возникновении грамматической формы будущего времени в языковом сознании древних 
британцев появился грамматический концепт будущности. Небезынтересно отметить, 
что и в языковом сознании современных носителей английского языка этот концепт ас-
социируется прежде всего с грамматической формой будущего времени, несмотря на 
наличие в современном английском языке различных способов выражения будущего 
действия. Как подчеркивает Р. Морсбергер, на вопрос, чем выражается будущее дейс-
твие в английском языке, большинство его носителей ответили бы, что оно выражается 
будущим временем [20: 105].

Другой пример. До XIII века в языке идиш, как и в других германских языках, неXIII века в языке идиш, как и в других германских языках, не века в языке идиш, как и в других германских языках, не 
было категории вида. В дальнейшем под влиянием славянских языков в идише развилось 
чуждое германским языкам последовательное различение несовершенного и совершен-
ного видов [21: 667]. Оно проявляется в видовых парах глаголов типа leinen – iberleinenleinen – iberleinen – iberleineniberleinen 
(читать – прочитать), xazern – oisxazern (учить – выучить). Очевидно, с возникновениемxazern – oisxazern (учить – выучить). Очевидно, с возникновением – oisxazern (учить – выучить). Очевидно, с возникновениемoisxazern (учить – выучить). Очевидно, с возникновением (учить – выучить). Очевидно, с возникновением 
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категории вида в языковом сознании носителей языка идиш возник грамматический кон-
цепт незавершенности–завершенности действия.

Разумеется, не всякое изменение в грамматическом строе языка вызывает измене-
ние в ЯКМ. Интересный пример стабильности грамматических концептов приводит 
Н. А. Кобрина. Хотя английский язык утратил большинство старых форм сослагатель-
ного наклонения, это вовсе не означает, что исчез сам концепт гипотетичности или не-
реальности. Изменился лишь способ его его представленности в ЯКМ: «категория со-
слагательного наклонения превращается из морфологической категории глагола в кате-
горию синтаксическую, или, точнее, сентенциональную» [22: 71].

3. Семантические расхождения на грамматическом (морфологическом) уровне про-
являются прежде всего в наличии или отсутствии грамматических категорий «преиму-
щественно отражательного типа» [23: 75], которые в целом адекватно фиксируют ком-
поненты общей концептуальной картины мира [24: 19]. Например, в английском языке 
есть грамматическая категория определенности-неопределенности, которая отсутствует 
в большинстве славянских языков, а в русском и украинском языках есть категория оду-
шевленности-неодушевленности, которая отсутствует в английском языке.

Чем дальше языки отстоят друг от друга в генетическом плане, тем более значи-
тельными могут быть их различия в области грамматической семантики. Например, в 
японском языке нет категории числа существительных, а в языке юрок нет категории 
глагольного времени, которые присущи индоевропейским языкам. Наоборот, индоевро-
пейским языкам абсолютно чужды грамматические категории названий людей, которые 
свойственны им в языке нутка, грамматический строй которого «вынуждает говорящего, 
когда он упоминает кого-либо или обращается к кому-либо, указывать, является ли это 
лицо левшой, лысым, низкорослым, обладает ли оно астигматизмом и большим аппети-
том» [25: 39]. 

Как уже отмечалось, элементы ЯКМ, закодированные в грамматической системе язы-
ка, имеют обязательный характер. Следует подчеркнуть, что они оказывают давление на 
говорящего, вынуждая его к выражению тех характеристик, которые, может быть, и не 
входили в его первоначальный коммуникативный замысел [18: 109]. Другими словами, 
если в данном языке есть те или иные грамматические значения, то говорящий не может 
их не выразить в речи, хотя семантическая информация, содержащаяся в них, может ока-
заться несущественной для акта общения. В таком случае нет необходимости передавать 
их в переводе. Примером может служить категория одушевленности-неодушевленности 
в русском и украинском языках.

При переводе возникают особые трудности в противоположном случае – когда в язы-
ке перевода есть грамматические элементы, которые не имеют грамматических соотве-
тствий в языке оригинала, но которые непременно должны быть переданы в переводе. 
Как отмечает Р. О. Якобсон, «труднее точно следовать оригиналу, когда мы переводим 
на язык, в котором есть грамматическая категория, отсутствующая в языке оригинала» 
[26: 21]. Р. О. Якобсон иллюстрирует это положение на примере предложения «I hiredI hired hiredhired 
a worker». Для того, чтобы правильно перевести его на русский язык, необходима до- worker». Для того, чтобы правильно перевести его на русский язык, необходима до-worker». Для того, чтобы правильно перевести его на русский язык, необходима до-». Для того, чтобы правильно перевести его на русский язык, необходима до-
полнительная информация, которая для носителя английского языка несущественна. В 
частности, необходимо знать, идет ли речь о завершенном или незавершенном действии, 
о работнике мужского или женского пола. Вне контекста или ситуации ответить на эти 
вопросы невозможно. 

Поскольку указанная информация для носителя английского языка несущественна, 
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ее не требуется передавать в переводе на английский язык. Русские предложения «Я на-
нимал работника», «Я нанял работника», «Я нанимал работницу», «Я нанял работницу» 
могут быть переведены на английский язык одинаково: «I hired a worker».I hired a worker». hired a worker».hired a worker». a worker».a worker». worker».worker».».

На удивительное своеобразие набора грамматических категорий в разных языках 
указывал еще О. Есперсен: «…то, что в одном языке выражается с необычайной точнос-
тью в каждом предложении, в другом языке остается вообще невыраженным, как будто 
оно не имеет никакого значения» [27: 50].

4. Не менее своеобразными оказываются и одноименные грамматические категории 
разных языков. Характеризуя такие категории, А. Вежбицкая отмечает, что, с одной сто-
роны, они могут быть в какой-то степени приравнены друг к другу на основании неко-
торого общего семантического ядра, а с другой стороны, они не являются тождествен-
ными, поскольку «каждый язык располагает своей собственной уникальной системой 
значений, закодированных в грамматике». «Множественное число» или «прошедшее 
время» одного языка не полностью соответствуют «множественному числу» или «про-
шедшему времени» в другом языке [17: 46].

На наш взгляд, с точки зрения сопоставительной семантики одноименные граммати-
ческие категории (в частности, в языке оригинала и языке перевода) можно разделить на 
гомогенные, частично гетерогенные и полностью гетерогенные.

Одноименные грамматические категории разных языков являются гомогенными в 
том случае, если семантическое содержание конституирующих их форм совпадает. При-
мером может быть категория числа существительных в английском, немецком, француз-
ском, русском, украинском и многих других языках.

 Одноименные грамматические категории разных языков являются частично гетеро-
генными в том случае, если семантическое содержание грамматических форм в каждом 
из сопоставляемых языков чем-то отличается. Частичная гетерогенность одноименных 
грамматических категорий обусловлена лингвистическим фактором, который Ф. де Сос-
сюр назвал значимостью языкового знака [28: 115]. В данном случае она зависит от ко-
личества членов оппозиции – граммем, которые составляют грамматическую категорию. 
Так, в тех языках, где категория числа существительных представлена двучленной оппо-
зицией «единственное число – множественное число» (например, в английском, немец-
ком, русском, украинском и многих других языках), форма множественного числа имеет 
значение «более одного»; в тех же языках, где категория числа существительных пред-
ставлена трехчленной оппозицией «единственное число – двойственное число – множес-
твенное число» (например, в литовском языке, в иврите) форма множественного числа 
имеет значение «более двух».

Одноименные грамматические категории разных языков являются полностью гете-
рогенными, если семантическое содержание соответствующих граммем существенно 
отличается. Полная гетерогенность одноименных грамматических категорий обуслов-
лена различными способами концептуализации действительности разными языками. 
Примером может служить категория глагольного вида, которая в славянских языках 
представлена грамматическими значениями совершенного и несовершенного видов, а 
в английском языке – общего и длительного видов. В то время как в славянских языках 
категория вида выражает отношение действия к его внутреннему пределу или результа-
ту [29: 35], в английском языке категория вида передает характер протекания действия 
[30: 8]. Поэтому между семантикой видов славянского глагола и английского глагола нет 
непосредственного соответствия: длительный вид переводится несовершенным видом, 
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но несовершенный вид может переводиться как длительным, так и общим видом. Пере-
водчик должен сделать выбор на основе узкого или широкого контекста.

Полностью гетерогенными могут быть одноименные грамматические значения даже 
в родственных языках одной подгруппы. Примером может служить семантика перфект-
ной формы в трех западногерманских языках – немецком, английском и идише. Немец-
кий перфект обозначает прошедшее действие, связанное с настоящим моментом своим 
результатом; соотвествующая аналитическая конструкция английского языка восприни-
мается его носителями как настоящее время, а внешне совпадающая с ней конструкция 
языка идиш обозначает прошедшее действие вообще, вовсе необязательно связанное с 
настоящим моментом:

нем. Ich habe das gemacht (прошедшее время – претерит);Ich habe das gemacht (прошедшее время – претерит); habe das gemacht (прошедшее время – претерит);habe das gemacht (прошедшее время – претерит); das gemacht (прошедшее время – претерит);das gemacht (прошедшее время – претерит); gemacht (прошедшее время – претерит);gemacht (прошедшее время – претерит); (прошедшее время – претерит);
англ. I have done it (насТ. время перфектного разряда);I have done it (насТ. время перфектного разряда); have done it (насТ. время перфектного разряда);have done it (насТ. время перфектного разряда); done it (насТ. время перфектного разряда);done it (насТ. время перфектного разряда); it (насТ. время перфектного разряда);it (насТ. время перфектного разряда); (насТ. время перфектного разряда);
идиш Ix hob gemaxt dos nextn. (общепрошедшее время). Ix hob gemaxt dos nextn. (общепрошедшее время).(общепрошедшее время).
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Каждый язык создает специфическую картину мира, которая представляет собой 

способ его концептуализации. Этническая специфичность ЯКМ проявляется не толь-
ко на лексическом уровне, но и на грамматическом уровне – в семантически значимых 
грамматических категориях.

2. Изменения в ЯКМ могут происходить не только в связи с изменениями в лексичес-
кой системе, но и в связи с инновациями в грамматическом строе языка.

3. С точки зрения сопоставительной семантики одноименные грамматические катего-
рии можно разделить на гомогенные, частично гетерогенные и полностью гетерогенные.

4. Полностью гетерогенными могут оказаться одноименные грамматические значе-
ния даже родственных языков одной подгруппы.

5. Элементы ЯКМ, закодированные в грамматической системе определенного языка, 
должны учитываться в процессе перевода.

Работа по исследованию роли грамматической семантики в представлении ЯКМ мо-
жет быть продолжена на материале других языков.
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СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ КОМПОНЕНТІВ ДОПУСТОВОГО РЕЧЕННЯ  
ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

В статье проведено исследование функциональной направленности семантических 
компонентов односубъектного и двухсубъектного уступительного предложения в укра-
инском научном языке. Рассмотрены семантические функции субъектов и предикатов 
этих предложений, их взаимосвязь, взаимообусловленность и коммуникативная направ-
ленность.

Ключевые слова: уступительное предложение, функциональная направленность, се-
мантические компоненты, субъект, предикат.

In the article is carried out the investigation of semantic components functional trend of 
single subject and double subject concessive sentence in the Ukrainian scientific language 
Examined were semantic functions of subjects and predicates of these sentences, their intercon-
nection, intercondition and communicational trend.

Key words: concessive sentence, functional trend, semantic components, subject, predicate.
У статті досліджена функціональна спрямованість семантичних компонентів 

односуб’єктного та двосуб’єктного допустового речення в українській науковій мові. 
Розглянуті семантичні функції суб’єктів і предикатів цих речень, їх взаємозв’язок, взає-
мозумовленість та комунікативна спрямованість.

Ключові слова: допустове речення, функціональна спрямованість, семантичні ком-
поненти, суб’єкт, предикат. 

Як свідчить аналіз лінгвістичних робіт, семантичні функції компонентів допустового 
речення на цей час не розв’язані. Це обумовлює актуальність проведення досліджень у 
цьому напрямку. Метою цього дослідження є всебічне вивчення семантичних функцій 
суб’єктів та предикатів допустових речень в українській науковій мові.

Дослідження лексико-граматичного вираження семантичних компонентів дозволяє 
простежити співвідношення семантичних функцій компонентів і синтаксичних функцій 
відповідних їм членів речення [1]. Семантичні компоненти, співвідносячись із відповід-
ними їм синтаксичними членами речення (суб’єкт з підметом, предикат з присудком, 
об’єкт з додатком, атрибут з означенням), характеризуються в лінгвістичній літературі як 
такі, що виконують у реченні семантичні функції і мають синтаксичні кореляти.

Синтаксичні функції мають змістове значення. Ця думка знайшла своє відображення 
у роботах Н. М. Арват, Р. О. Будагова, І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, Н. В. Гуйванюк, 
В. Д. Шинкарука, Т. Є. Масицької, Н. Д. Арутюнової, С. Г. Ільєнко, В. М. Ярцевої, 
І. Є. Намакштанської та інших дослідників. І. Р. Вихованець відзначає різноманітність 
визначень складу і функцій семантичних компонентів та правомірність постановки 
питання про змістове значення синтаксичної функції. «Разючі відмінності в деяких до-
слідників щодо визначення складу і функціональної якості аргументних компонентів се-
мантичної структури речення, – пише дослідник, – пояснюються, на наш погляд, трьома 
причинами: недостатньою опрацьованістю «об’єктивних критеріїв» для кваліфікації 
компонентів, намаганням до узагальнення або, навпаки, диференціації семантичних 
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функцій, нерозрізненням складу компонентів елементарного і складного з семантичного 
погляду речення… Більшої вартості набуває теоретична концепція, яка ґрунтується на 
досить високому ступені узагальнення, має пояснювальну силу для опису семантичної 
структури елементарного речення і побудована на строгому розрізненні семантичних 
відношень між компонентами елементарного речення, з одного боку, і семантичних від-
ношень між елементарними реченнями, з другого боку» [2:39]. Описуючи семантичні[2:39]. Описуючи семантичні 
функції компонентів односуб’єктного допустового речення, ми будемо розрізняти в кож-
ній семантичній функції два взаємопов’язаних аспекти: номінативний (найменування 
характеризованої субстанції або виражених в реченні ознак та дій її) і комунікативний 
(реалізація узагальненої функціональної форми семантичного компонента). 

Комунікативні функції компонентів семантичної структури речення взаємопов’язані 
і взаємозумовлені. Взаємозумовленість семантичних функцій виявляється в наступному: 
якщо суб’єкт виконує функцію каузатора, то об’єкт виступає в ролі пацієнса, а предикат 
виражає вплив або дію суб’єкта, спрямовану на об’єкт. Функція суб’єкта завжди перед-
бачає функцію об’єкта, функція ж предиката зумовлює функцію суб’єкта, а за наявності 
об’єкта – і функцію об’єкта.

Отже, семантичні функції компонентів семантичної структури спрямовані як на ві-
дображення їх комунікативної ролі в реченні, так і на взаємозв’язок з іншими семантич-
ними компонентами, що, у свою чергу, сприяє формуванню семантичної структури ре-
чення. Наприклад:

Котляревський, не маючи ніяких свідомих намірів до мовного реформаторства, спро-
мігся створити з лексики селян, городян та семінаристів якнайбарвистішу українську 
мову.

 У цьому прикладі семантичний суб’єкт «Котляревський», який збігається з синтак-
сичним підметом, виконує водночас дві комунікативні функції (при одній номінативній) 
– каузатора і детермінанта. Функція каузатора передбачає наявність у реченні об’єкта 
з пацієнсною комунікативною функцією, який в аналізованому прикладі виражений по-
єднанням «українська мова». Функція ж предиката, що виражає значення каузального 
впливу, зумовлює наявність особи, що впливає – суб’єкта-каузатора, і особи, що зазнає 
впливу – об’єкта-пацієнса. Детермінантивну функцію суб’єкта зумовлює значення пре-
диката. 

Розмежовуючи названі аспекти семантичних функцій, будемо називати одну з них 
номінативною, а другу – комунікативною функціями семантичного компонента.

Семантичні функції предикатів в односуб’єктному реченні спрямовані на характе-
ристику одного спільного суб’єкта за його властивостями, діями, відношенням до різ-
них об’єктів. А у двосуб’єктному кожен предикат співвідноситься зі своєю суб’єктно-
об’єктною групою або характеризує суб’єкт за його діями чи ознаками. Крім того, пре-
дикати сприяють розкриттю потенційних ознак, закладених у понятті, відповідному 
значенню суб’єктного компонента. Вони експлікують ознаки суб’єкта, визначаючи його 
значення в конкретному реченні.

Завдяки своїм номінативній і комунікативній функціям, а також значенню – вира-
женню певної ознаки – предикат є сигніфікатом речення, його інформаційним центром. 
Будучи змістовим ядром речення, предикат експлікує дію суб’єкта або його зв’язок з об’є-
ктом і виражає характер цього зв’язку.

Змістова роль предикатів у формуванні семантики простого двоскладного речення 
віддзеркалена у лінгвістичній літературі [3; 4; 5; 6; 7]. Односуб’єктне допустове речення, 
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яке вміщує два предикати, що визначають один спільний для них суб’єкт, відрізняється 
одночасним «співіснуванням» двох семантичних характеристик одного суб’єкта, зумов-
лених значенням і комунікативною спрямованістю кожного предиката. 

В односуб’єктному реченні предикат першого порядку і предикат другого порядку 
можуть виражати:

а) ознаку суб’єкта:
Хоч радянське стратегічне планування в 1943 р. було більш досконалим, воно теж 

позначене елементами поспіху й гарячковості; 
б) дію суб’єкта:
Козацтво, хоч і жило на підвідомчій Польщі території, але досить часто проводило 

самостійну зовнішню політику; 
в) відношення суб’єкта з об’єктом або об’єктами:
Чорноморський флот, хоча і давно втратив своє стратегічне значення, становив 

для обох сторін певний інтерес,
Хоча він і полемізує з І.Лисяком-Рудницьким, але взагалі схильний прийняти його пе-

ріодизацію української історії за її визначенням Люблінської унії 1569 р. як межі між 
середньовіччям та Новим часом; 

г) вплив суб’єкта на об’єкт:
Хоч вони і задовольняли амбіції якихось груп, підтриманих органами влади, несли в 

майбутньому тривалі трагедії для народу,
Насправді центр, хоч і дещо втратив колишню силу, все ж досить міцно тримав 

руку на пульсі економіки України;
ґ) наявність і функціонування суб’єкта: 
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.
У двосуб’єктному реченні предикати характеризуються тими ж семантичними фун-

кціями, але в них важливішим є не тільки визначення кожної з них, а й встановлення їх 
співвідношення, які можуть бути такими:

а) ознака суб’єкта – різниця між суб’єктом і об’єктом:
Хоча масштаби кольорової металургії порівняно з чорною є набагато меншими, еко-

логічні проблеми, які вона створює для народного господарства, дуже великі;
б) взаємозв’язок суб’єкта з об’єктом – ознака суб’єкта:
Хоча комерційні операції Державного банку були дуже великими, загальна сума облі-

ково-позикових операцій всіх комерційних акціонерних банків зрівнялася наприкінці 80-х 
років з сумою цих операцій в Державному банку і надалі перевищила їх у кілька разів;

в) ознака суб’єкта – ознака суб’єкта:
Державні заготівельні ціни залишалися на рівні 1928 р., хоча ціни на промислову про-

дукцію зросли у 20 разів;
г) функціонування суб’єкта за зростанням – характеристика суб’єкта за негативними 

ознаками:
Незважаючи на економічні негаразди, розвивається національний театр;
ґ) характеристика суб’єкта – вплив суб’єкта на об’єкт:
Але багато письменників цієї дошевченківської доби вживають української мови в 

своїх писаннях уже зовсім свідомо, хоч ще сильно хитаються в самому окресленні, що 
саме можна писати цією мовою;

д) суб’єкт характеризується як частка об’єкта (об’єктів) – зв’язок суб’єкта з об’єктом:
І скільки не прагнули суспільствознавці розкрити її таємницю, політична влада і 
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досі залишається загальною проблемою наукового дослідження, людської думки, індиві-
дуальної зацікавленості. 

Отже, семантичні функції предикатів відносно суб’єкта спрямовані на вираження 
його дій, ознак, станів, впливів, наявності та існування. Внаслідок функціональної спря-
мованості кожного предиката на вираження ознаки або дії суб’єкта (суб’єктів) у речен-
ні формуються дві семантичні мікроструктури, об’єднані певним типом відношень між 
ними – допустовістю. Таке явище відображає складну допустову ситуацію, що включає 
не менше двох взаємодіючих між собою змістових центрів, на рівні значення речення ре-
алізованих двома семантичними мікроструктурами. У кожній мікроструктурі реалізуєть-
ся певна форма предиката, спрямована на вираження характеристики суб’єкта. Комуні-
кативні функції кожного предиката виявляються на рівні семантичних мікроструктур, 
взаємодією яких і формується допустова семантика.

Семантичні функції суб’єкта тісно пов’язані з семантичними функціями предиката, 
які, у свою чергу, передбачають семантичні функції суб’єкта: дію може виконувати най-
частіше діяч, і тільки діяч, у свою чергу, може виконувати дію, тобто семантика предика-
та експлікує семантичні функції суб’єкта, а семантика суб’єкта, що виконує свою певну 
функцію, може сигналізувати про семантичну функцію предиката. Передбачуваність се-
мантичних функцій суб’єктів семантикою предикатів (і семантики предикатів семантич-
ними функціями суб’єктів), зумовлена їх лексичним вираженням, знайшла своє перше 
відображення в дослідженнях В. Г. Гака [5], а щодо односуб’єктних допустових речень 
– у роботах І. Є. Намакштанської [8; 9].

Окресливши конкретні семантичні функції предикатів допустового українського ре-
чення, розглянемо семантичні функції, найбільш типові для суб’єктних компонентів ре-
чення. У своїй роботі ми розуміємо семантичні функції суб’єктних компонентів так, як 
вони описані в роботах Д. Д. Вороніної [10;11], а саме:

а) агенс – активно діючий суб’єкт:
Нещодавно розправляючись з народниками, Лоріс-Меліков водночас робив натяки на 

майбутні реформи, схвалював ліберальні думки;
б) детермінант – суб’єкт, якому притаманні або не притаманні певні названі в реченні 

ознаки:
Незважаючи на деяке піднесення, рослинництво в Східній Україні залишалося від-

сталим,
Але, будучи доконаним емпіриком, Максим Максимович не був, проте, тим емпіри-

ком, котрий «далі свого носа не бачить»;
в) пацієнс – суб’єкт, що зазнає на собі вплив об’єкта:
 Ця діяльність здійснюється в межах існуючих відносин влади або всупереч їм, але 

регулюється правовими чи статутними нормами; 
г) посесор – суб’єкт, що включає до свого складу об’єкт як складову частину:
Управління як владне явище включає в себе основний потенціал влади, хоча й не зво-

диться тільки до нього;
ґ) екзисцієнс – суб’єкт, що характеризується тільки за його присутністю, існуванням 

або наявністю:
Ця назва збереглась і до цього часу, хоч зараз у більшості випадків вона вже не вира-

жає безпосереднього впливу ідеї біхевіоризму,
З групи агенсів ми виділяємо каузальний агенс, який надалі будемо називати кауза-

тором. Наприклад:



152

Розглядаючи суперечність як всезагальність, філософ разом із тим обмежував її 
дію, коли мова йшла про пруську монархію, німецьку державу.

Серед суб’єктів, що характеризуються зв’язком предиката з об’єктом, виділені й такі, 
які входять до складу об’єктів, тобто суб’єкт тут виступає як частина цілого:

Але будучи характеристикою людського знання, істина не може бути абсолютно 
незалежною від суб’єкта пізнання.

У формуванні допустовості в односуб’єктному реченні бере участь не менше двох 
мікроструктур, які формуються предикатами першого і другого порядку, що стосуються 
одного загального суб’єкта, тому останній завжди виступає як двофункціональний. Він 
може виконувати водночас дві однакові функції або при різних характеристиках преди-
катів щодо суб’єкта може водночас бути носієм ознаки і діячем (детермінант-агенс), по-
терпати від дії об’єкта і впливати на нього (пацієнс-каузатор) і таке інше.

Спостереження над функціями суб’єктів у двосуб’єктному реченні дозволили дійти 
висновку про однофункціональність у них суб’єктних компонентів, які, одначе, викону-
ють ті ж функції, що й суб’єкти односуб’єктних речень, тобто можуть бути агенсами, 
каузаторами, детермінантами, посесорами тощо. 

При описі функцій семантичного суб’єкта (або суб’єктів) за першу з їх функцій ми ви-
значили ту, яка пов’язана з характеристикою предиката першого порядку, а другою – ту, 
яка зумовлена характеристикою предиката другого порядку.

Найбільш частотними при вираженні допустовості в односуб’єктних та двосуб’єктних 
реченнях є суб’єкти, які поєднують такі комунікативні функції:

1) агенс – агенс:
Традиційне ремесло хоч і продовжувало розвиватись, але на його базі піднімалося 

дрібнотоварне виробництво; 
2) детермінант – детермінант:
І хоча на цьому етапі боротьба повстанців проти фашистських окупантів мала за-

тухаючий характер, вона все ж тривала майже до останніх днів німецької окупації;
3) детермінант – агенс:
Незважаючи на широкі організаційні заходи, що провадили партійно-державні чи-

новники, у виробництві спостерігалися безпорядок, марнотратство;
4) детермінант – детермінант:
Він набув звичного для нас вигляду, хоча й мав певні відмінності в тому чи іншому 

регіоні;
5) агенс – детермінант:
Проте Сталін, незважаючи на провал першого п’ятирічного плану, у січні 1933 р. на 

весь світ заявив про те, що перший п’ятирічний план виконано достроково – за чотири 
роки і три місяці;

6) каузатор – каузатор:
Сприяючи розвитку промисловості в корінних польських районах, уряд свідомо галь-

мував промислове будівництво на західноукраїнських землях;
7) пацієнс – каузатор:
Давши поштовх розвиткові російської культури, українська культура з кінця ХVIII 

ст. почала зазнавати на собі дедалі більшого її впливу;
8) каузатор – детермінант:
Заводські металеві плуги в другій половині ХІХ століття дедалі більше витісняли 

двоколісний плуг, хоч за своєю конструкцією багато в чому були схожі на нього;
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9) пацієнс – екзисцієнс:
Незважаючи на значні досягнення, які, безперечно, мали місце, загалом розвиток 

вітчизняної соціології гальмувався через жорсткий політичний контроль, ідеологічний 
тиск, які характерні для тоталітарного суспільства;

10) детермінант – пацієнс:
У кращому становищі перебувало селянство Півдня України, хоча й тут значна його 

кількість потрапляла в залежність від поміщиків;
11) частина об’єкта – детермінант:
Державні чиновники належали до розряду службовців, хоч багато з них мали ґрун-

товну освіту;
12) посесор – детермінант:
Отже, всі критерії прогресу, хоч би якими різноманітними вони були, так чи так 

передбачають і повинні включати в себе принцип щастя;
13) детермінант – екзисцієнс:
Хоча пізніше й були деякі зрушення, однак до 1939 р. рівень промислового виробниц-

тва вже не перевершував рівня 1928 р.;
14) агенс – екзисцієнс:
Незважаючи на міждержавні кордони, торгівля між Слобожанщиною, Лівобереж-

жям, Північним Причорномор’ям, Правобережною Україною і Західною Україною ніко-
ли не припинялася;

15) посесор – екзисцієнс:
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.
Розглянуті пари комунікативних функцій суб’єктів є найбільш типовими для семан-

тичної структури односуб’єктного та двосуб’єктного допустового речення. Суб’єкт може 
мати додаткові семантичні функції, що виявляються у нього за наявності додаткової ін-
формації в допустовому реченні, яка виникає за рахунок однорідних предикатів, дієприк-
метникових і дієприслівникових зворотів, а також підрядних речень різної недопустової 
семантики, але допустові семантико-синтаксичні відношення формуються при взаємодії 
двох і тільки двох предикативних центрів. Так, у реченні І хоч ця Конституція не ввійшла 
в життя, проте вона має велике значення як документ, який вперше в історії України 
на юридичному ґрунті фіксує постанови, які кладуться в основу державно-політично-
го устрою, тобто українська державна ідея знайшла своє втілення в конституції, яка 
стала показником того, які і в якому напрямі повинні здійснюватися державні реформи 
в Українській державі суб’єкт «Конституція» виконує чотири семантичні функції (детер-
мінант – агенс – посесор – детермінант), але дві з них зумовлені значеннями предикатів 
«має велике значення» і «не ввійшла в життя», а інші є однорідними, які додатково харак-
теризують суб’єкт за означальною та посесивною ознаками. Дієприкметникові і дієпри-
слівникові звороти можуть також виражати характеристику суб’єкта за його попередні-
ми (подальшими) діями або додатковими ознаками, що пояснюють «алогічність» дій і 
ознак, релевантних для допустової семантики. Семантика додаткових характеристик 
може відображати і наслідки «алогічності» дій і ознак суб’єкта, виражених допустови-
ми відношеннями. За наявності додаткових (в ряді випадків легко покваліфікованих, як 
підрядні) семантичних структур суб’єкт найчастіше набуває додаткових функцій агенса, 
детермінанта і пацієнса. Наприклад:

«Притому світ цей є творіння Боже, Божий сад, хоча й занедбаний і зарослий кукіл-
лю»;
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Виділяючи дві форми держави – монархію і республіку, вказуючи на велике значення 
монархії в перехідний період, Макіавеллі все ж надавав перевагу республіці;

І хоча на 30-ті роки були певні досягнення, які були отримані із застосуванням емпі-
ричних засобів дослідження (особливо у вивченні проблем соціальної стратифікації та 
соціальної мобільності, тобто проблеми соціальної структури й переходу з однієї соці-
альної групи в іншу), широке розповсюдження емпіричні дослідження у німецькій соціо-
логії отримали фактично вже після другої світової війни.

Опис функціональної ролі семантичних компонентів двосуб’єктного й односуб’єкт-
ного допустового речень дозволяє репрезентувати їх у цілій низці функціонально-семан-
тичних схем, кожна з яких включає найменування функцій семантичних компонентів, що 
потребує подальшого дослідження.
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ОСОБИСТІСНЕ СПРИЙНЯТТЯ ПАРАДИГМАТИЧНИХ ФОРМ МОВИ

У статті йдеться про особистісне сприйняття багатозначності та кодованості 
англійської лексики, парадигматичні відношення, що забезпечують цілісність тексту i 
виступають контекстуальним індикатором, який сприяє співпаданню кодів відправника 
i отримувача мови.

Ключові слова: текст, особистісне сприйняття, парадигматичні відношення, кон-
текстуальний індикатор, коди відправника i отримувача мови.

The article deals with the paradigmatic relations which ensure the unity of the text and 
come forward as contextual indicator which helps to achieve the coincidence of the codes of 
sender and receiver of the language on the personal level.

Key words: text, personal perception, paradigmatic relations, contextual indicator, codes 
of sender and receiver.

Для розкриття змісту i лексичного тлумачення тексту ми розглянемо семантичну стру-
ктуру, лексико-семантичні варіанти, тематичну належність конотації i асоціації слів, звер-
таючи особливу увагу на повторювані значення та рідкісні слова. Зупиняючись на тому 
чи іншому слові, можна відмітити, в якому з можливих для нього варіантів воно викори-
стовується i які в цього варіанта можливі лексичні зв’язки. Під лексичними зв’язками 
розуміють відношення синонімії, антонімії, морфологічного утворення, семантичного 
утворення та взагалі будь-які відношення, при яких співставлені слова володіють яки-
мось видом семантичної спільності, спільність емоційного чи стилістичного забарвлен-
ня i т. п. лексичні зв’язки, тому, пропонують наявність загальних компонентів в семному 
складі денотативних значень чи в конотаціях.

Наявність лексичних зв’язків перевіряється за тезаурусом П. Роже, але допускаються 
деякі, що ґрунтуються на інтуїції коректорів, оскільки відомо, що в класифікаціях цього 
тезауруса немало непослідовностей [5].

Якщо у певного слова знайдено наявність семантичного зв’язку з одним словом чи 
більше в інших реченнях, то такс слово можна вважати парадигматичним. Якщо його по-
яву підкреслено якимось лексичним прийомом чи групою прийомів, воно має лексичну 
функцію.

Треба мати на увазі, що i парадигматичні, i лексичні значення можуть бути присутні-
ми в прихованому вигляді, не будучи вираженими на поверхні тексту. 

В системі мови число сем, тих елементарних значень, з яких складаються лексичні 
значення слів, обмежене, i вони підкоряються певній ієpapxiї. Повторюючись в тексті, 
семи складають його тематичну сітку.

Візьмемо для прикладу уривки з вірша Д. Томаса «Папоротниковий холм».
Now as I was young and easy under the apple boughs
About the litling house and happy as the grass was green,
The night above the dingle starry,
Time let me hail and climb
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Golden in the heydays of his eyes.
And honoured among wagons I was prince of the apple towns
And once below a time I lordly had the trees and leaves
Trail with daisies and barley
Down the rivers of the windfall light.
В цьому уривку слово I зустрічається неодноразово, а в самому вірші – 12 разів. Слово 

young підкреслено порушенням граматичної валентності; минулий час поєднується з 
майбутнім часом, а отже, воно лексично релевантне. Воно використане в своєму осно-
вному варіанті.

Слово Time проходить через весь уривок вipшa, поєднуючись з дієсловами.
Відзначимо відмінність у дієсловах, пов’язаних зі словом time: спочатку ці дієслова 

із загальним значенням «давати свободу», «дозволяти», а в кінці – з анатомічним зна-
ченням «тримати».

Цікавим в прикладі є слово green, яке відноситься до різних слів (до трави, до хлоп-
чика, вогню i т. п.).

Слово easy має декілька лексико-семантичних варіантів:
• Неважкий;
• Приємний;
• Несуворий тощо.
Отже, наводячи приклади, можна відзначити, що лексичні зв’язки на piвнi їхньої ва-

лентності можна в деякій мipi охарактеризувати як наслідок парадигми [2]. 
Парадигма, як словозміна – це передусім зміна граматичної структури.
Як відомо, кожна граматична форма має декілька значень, з яких одне можна розгля-

дати як головне, a інші – як переносні. В даному розділі ми розглянемо потенціал мор-
фології словозміни з врахуванням тісного зв’язку між граматикою та лексикою.

Лексико-граматичний розряд як вид парадигми визначається як клас лексичних 
одиниць, об’єднаних спільним лексико-граматичним значенням, спільністю форм, в 
яких проявляються властиві цим одиницям граматичні категорії, спільністю можливих 
слів-замісників, а в деяких випадках i певним набором суфіксів i парадигм (модель 
словозміни) [1]. Лексико-граматичні розряди є підгрупами всередині частини мови, i 
співпаданням валентних властивостей всередині розряду є більш повним, ніж всередині 
частини мови.

Вище вже вказувалось на можливість форми генетива як контекстуального індикатора, 
передусім персоніфікації. Однак на цьому його потенціал не вичерпується. Автори «Гра-
матики сучасної англійської мови» [8] зазначають, наприклад, що вживання флективної 
форми слова як виду парадигми притаманне газетним заголовкам, i не тому тільки, що 
там важливе значення має лаконічність, але і тому, що ця форма підкреслює визначення. 
Порушення типової валентності може проявлятися ще й в тому, що поєднуючі одиниці 
належать до різних рівнів(гетерогенна валентність). Так, наприклад, відмінковий суфікс 
може приєднуватись не до основи, як звичайно, а до цілого словосполучення чи речення 
(груповий генетив).

Наприклад, яскраво виражене розмовне забарвлення відображає Дж. Бейлі:
She the boy I used to go with’s mother.
She’s the man that bought my wheelbarrow’s wife.
It’s the young fellow in the backroom’s car. 
She is the niece, I told you about`s husband.
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Морфема – показник генетиву – приєднується в ycix цих прикладах не до основи, а до 
цілого визначального комплексу – іменника з визначаючим його додатковим реченням.

Аналогічна парадигма, що порушує гетерогенну валентність, можлива i для закінчень 
множини, яке, приєднуючись до цілого речення, також виражають комічність:

One I-am-sorry-for-you is worth twenty I-told- you-so’s.
Лексичне значення кожної окремої парадигми взaгaлi становить складну єдність. 

Склад його компонентів для кращого розуміння слід розглядати, виходячи із принципу 
поділу мовної інформації на iнфopмaцiю, що складає предмет повідомлення, але не 
пов’язану з актом комунікації, i інформацію, пов’язану з умовами i учасниками кому-
нікації. Тоді першій частині інформації відповідає денотативне значення слова, що на-
зиває поняття; інша частина повідомлення відповідає конотації, куди входять емоцій-
ний, оціночний, експресивний i стилістичний компоненти значення. Перша частина є 
обов’язковою, друга – конотація – факультативною. Bci чотири компоненти конотації 
можуть виступати разом чи в різних комбінаціях, або взагалі бути відсутніми.

Парадигма пов’язана з першою частиною повідомлення – предметно-логічною, лекси-
чний же її нюанс – пов’язаний з другою, тобто словозміна як набуття нового лексичного 
значення може відображатись як парадигматичне відношення лише за полісемії, тобто 
при наявності контексту. Парадигматичні зв’язки в лексиці мають певне стилістичне на-Парадигматичні зв’язки в лексиці мають певне стилістичне на-
вантаження, оскільки спрощення в контексті є закономірним лише у випадку чисто лінг-
вістичного аналізу мови, але в стилістичному аналізі воно є недостатнім, так як художній 
текст чи будь-який в іншому стилі характеризується неспівпаданням кодів автора і чи-
тача; слово в художньому творі набуває додаткових «обертонів смисла» (вислів Б. А. Ла-
ріна), що не властиві йому в словнику, а виникли в тексті.

Таким чином, граматична структура у поєднанні з лексичним значенням виступає но-
вим рівнем полісемантичної структури слова, і може набувати парадигматичних зв’язків 
вже на цьому, новому рівні. Взагалі, парадигма як словозміна, в лексиці, як вже згадува-
лось, реалізується не лінійно, а в контексті, створюючи певні відношення, які збагачують 
текст передусім, в плані його багатозначності, суб’єктивності та асоціативності. Про що 
більш детальніше далі.

Вирішення про завершеність тексту приймається його автором. Публікуючи той чи 
інший роман, повість, поему і т. п., автор повинен інформувати читача про те, чи вва-
жає він повідомлення закінченим чи пропонує його продовжити. Відповідне рішення 
за домовленістю з автором при необхідності такого сегментування при публікації може 
приймати і редактор чи видавець.

Вище було сказано про те, що, на відміну від інших напрямків, стилістика декодуван-
ня звертає увагу перш за все на те, що в тексті дійсно сказано.

Головним констатуючим фактором тексту є комунікативне призначення, прагматич-
на сутність, оскільки текст призначений для емоційно-вольового і естетичного впливу 
на тих, кому адресований, а прагматичним в лінгвістиці називається функціонування 
мовних одиниць стосовно учасників акту спілкування.

Внутрішня смислова цілісність тексту і його цільнооформленість, що забезпечує ви-
конання текстом його основного призначення-передачі і збереження інформації, створю-
ється його зв’язністю-логічною, тематичною, структурною та прагматичою. Смисл ціло-
го не є простою сумою смислів компонентів; лише в тексті ця ідіоматичність, природньо, 
є набагато складнішою, ніж в одиниць інших рівнів.

Саме ці лексичні особливості визначають найбільшу складність при перекладі. 
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 Внутрішня цілісність тексту сприймається читачем із самого тексту, а не окремих його 
компонентів. Ця цілісність забезпечується трьома типами зв’язків, а саме: зв’язками па-
радигматичними, синтагматичними і інтегративними.

Парадигматичні зв’язки – це нелінійні зв’язки, що пов’язують одиниці одного рівня і 
мають асоціативний характер; тобто словозаміна, що зачіпає граматичну структуру оди-
ниці в лексичному плані проявляється у вигляді нової семи лише при наявності контекс-
ту, який забезпечує можливість асоціації.

Коротко визначимо і два інших типи зв’язків, що забезпечують цілісне сприйняття 
тексту читачем. Синтагматичні зв’язки також пов’язують одиниці одного рівня, однак 
вони базуються на лінійному характері тексту, на послідовності одиниць.

Інтегративні зв’язки встановлюються між одиницями різних рівнів. «Одиниця ви-
значається відмінною для даного рівня, якщо вона може бути ідентифікована як «складо-
ва частина» одиниці вищого рівня, «інтегрантом» якого вона стає» [3].

Слід зазначити, що контекст, як основне поняття для тлумачення всіх видів лексичних 
значень сприяє взаємодії всіх елементів тексту між собою на будь-яких рівнях, надаючи 
інформації експресивності. Тому аналіз будь-яких відношень в тексті тісно пов’язаний з 
уявленням про контекст. В основі теорії контексту лежить положення про те, що текст не 
може бути простою лінійною співвідносністю слів. Такий спосіб передачі інформації був 
би вкрай неефективним. При перекладі слід враховувати, що текст – структура з внутріш-
ньою організацією, елементи якої є важливими не лише самі по собі, але й в своїх зв’язках 
із іншими елементами, що не входять до складу тексту, з мовною дійсністю, з ситуацією.

Парадигматичні зв’язки найбільше за будь-які інші характеризують текст в цій його 
особливості. Тому вони є найбільш вживані у художніх творах, де передбачається велика 
кількість асоціативих потенцій та інших метафор.

У строго лінгвістичній трактовці суть теорії контексту в тому вигляді, в якому вона 
розроблена М. М. Амосовою та її учнями зводиться до наступного: полісемія і омонімія, 
що властиві лексиці в мові, виходять з мови завдяки тексту і мовної ситуації. У цій теорії 
ситуація в контекст не входить, а виділяється окремо. Контекстом називається поєднання 
слова з його індикатором, що знаходиться в безпосередній чи опосередкованій синтак-
сичній поєднаності з актуалізуючим словом.

Контекст може бути постійним і змінним, лексичним і граматичним. Ми зупинимося 
на лексичному контексті, в якому передбачається співпадання кодів відправника і отриму-
вача мови, а також, в якому виражається семантична дискретність слова, тобто існування 
у полісемантичних слів такої семантичної структури, в якій лексичний контініум розпа-
дається на лексико-семантичні варіанти. Це характерно для лінгвістичного аналізу, однак 
у комплексному аналізі тексту, який здійснюється в процесі перекладу, важливим є вра-
хування інших зв’язків, а не тільки певного варіанту.

Під індикатором розуміється вказівний мінімум, що дозволяє однозначно встанови-
ти, котре з багатьох можливих значень полісемантичного слова мається на увазі. Певні 
парадигматичні форми можуть служити в якості контекстуального індикатора, однак 
вступаючи в певні зв’язки, зокрема лексичного плану набувають семантичного забарв-
лення, нелійнійності і слугують збагаченню мови завдяки своїй різнорівневості.

Контекст не лише дозволяє асоціативне вибрати одне із вже знайомих читачу значень 
багатозначного слова, але й встановити наявність інших прошарків до первинного значен-
ня слова (гіперсемантизація) чи, навпаки, втрати словом деяких компонентів значення 
(десемантизація). Саме парадигматичні зв’язки є посередниками даних процесів, хоча 
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найбільша їхня роль в лексиці характеризується гіперсемантизацією. Гіперсемантизація 
 властива поетичній мові, десемантизація – в першу чергу експресивній розмовній мові [1].

Отже, літературно-художній текст характеризується найбільшою кількістю парадиг-
матичних зв’язків, оскільки в ньому найчастіше використовуються нелінійні асоціації. 
При перекладі даного тексту слід звертати особливу увагу на ці зв’язки, а також на два 
інших – синтагматичні та інтегративні. Взагалі, важливими властивостями будь-якого 
тексту (не лише художнього) є його інформативність, цілісність і зв’язність. Забезпечен-
ня зв’язності тексту відбувається через різні типи ефектів, що сприяють його експресив-
ності, емоційності і естетичному ефекту. Фактором, що забезпечує цілісність, виступає 
саме парадигматичний зв’язок.

Отже, лексична наука, що характеризується в семантичному своєму варіанті багато-
значністю окремих сем, які відображаються в тексті реалізацією різних зв’язків, на сьо-
годні потребує особливих підходів до свого дослідження. Найбільше це стосується анг-
лійської лексики з її багатозначністю та кодованістю.

Парадигматичні зв’язки – один із видів таких зв’язків, що характеризуються неліній-
ністю мовних одиниць та забезпечують цілісність тексту, лексичну спорідненість окре-
мих одиниць завдяки своїй здатності до асоціативності.

Парадигма як словозміна має давню історію. Вона визначається як певний спосіб 
лексичної валентності і в різних своїх формах виступає нерідко контекстуальним інди-
катором.

Найбільше парадигматичні зв’язки проявляють себе в художньому творі, особливо 
при вираженні прямого і переносного значення. Взагалі семи в тексті набувають пара-
дигматичних відношень через зміну своєї граматичної структури.

Особливості парадигматичних форм англійської мови пов’язані, перш за все, з 
 їхньою багаторівневостю та різноманітністю на відміну від інших мов. Тому при пе-
рекладі, особливо художньому, слід враховувати дані зв’язки в англійській лексиці, без 
яких вона виглядала б бідною і не настільки різноплановою, якою є сьогодні.
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СИНОНІМІЯ ЯК СПОСІБ ПІЗНАННЯ СВІТУ
(на матеріалі термінології холодильної техніки)

У статті йдеться про явище термінологічної синонімії як способу пізнання дійс-
ності, про виникнення термінів-варіантів на будь-якому етапі розвитку термінології, 
про залежність синонімічності мислення спеціаліста від розвитку науки; як власти-
вість мислення розглядається здатність до перейменування вже закріплених у мові по-
нять у зв’язку з поглибленням знань людини про світ.

Ключові слова: термінологічна варіантність, термінологічна синонімія, ономасіо-
логічне варіювання, дублетність термінів.

В статье поднимаются вопросы о явлении терминологической синонимии как спо-
собе познания действительности, о возникновении терминов-вариантов на любом эта-
пе развития терминологии, о зависимости синонимичности мышления специалиста от 
развития науки; как свойство человеческого мышления рассматривается способность 
переименовывать уже закрепленные в языке понятия в связи с расширением знаний че-
ловека о мире. 

Ключевые слова: терминологическая вариантность, терминологическая синони-
мия, ономасиологическое варьирование, дублетность терминов.

The article considers the issues of the terminological synonymity phenomenon as the way 
of reality cognition, the issues of the emergence of the variant terms at any stage of the termi-
nology development, the relation of the mentality synonymy of the expert to the development of 
science; the ability to rename the notions that are already fixed in the language due to extension 
of the knowledge of people about the world is considered as the mentality characteristic.

Key words: terminological variance, terminological synonymity, onomasiological varia-
tion, term doubling.

Під синонімією взагалі розуміють «вияв мовної парадигматики й асиметричного ду-
алізму мовного знака, наявність однакового чи близького змісту у кількох знаків одного 
статусу» [1: 541], а синоніми тлумачаться як лексеми одного частиномовного статусу або 
одиниці переважно одного мовного рівня, що розбіжні за звучанням і написанням, але з 
близьким чи тотожним значенням [1: 540]. На відміну від загальнолітературної лексики, 
терміни як одиниці наукового стилю мовлення корелюють у смисловому відношенні, 
але розрізняються периферійною семантикою, тобто існують часткові розбіжності у виді-
ленні окремих сторін поняття, але терміни-синоніми йменують завжди одне поняття [2: 
173]. Розгляд термінологічної синонімії як способу пізнання світу є актуальним, бо, як 
правило, синонімію не досліджують з цього боку, обмежуючись твердженням про те, що 
вона є ознакою початкового етапу розвитку термінології.

Отже, метою статті є аналіз термінологічної синонімії (варіантності) як типу се-
мантичних відношень термінів, що розширюють людські (інженерні) знання про світ. 
Дослідження проведено на матеріалі базової частини термінології холодильної техніки 
(ХТ) – фізики низьких температур. Завданнями статті є висвітлення: (1) природності 
термінологічної синонімії, яка виникає на будь-якому етапі розвитку термінології, тому 
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що вона відбиває закони людського мислення; (2) семантичних процесів у термінах-си-
нонімах як змін людських уявлень про світ; (3) питань, що пов’язані з лінгвістичними 
термінами на позначення синонімії у науковій сфері.

Явище синонімії не менш важливе ніж явище метафоризації (останнє сьогодні пе-
реосмислено у зв’язку з дослідженнями Дж. Лакоффа і М.Джонсона), бо людина при-
ходить у цей світ, щоб визначити риси схожості і осягнути відмінності, отже, «проблема 
виділення погляду [рос. мнения; прим. автора: погляд – істинна чи неправдива інфор-
мація, якою користується носій мови про дійсний чи уявний світ] – це питання про те, 
які речення виражають той самий погляд, інакше кажучи, які зміни – розуміючи заміни 
одних виразів іншими, можливі у розглядуваному реченні з точки зору збереження то-
тожності погляду. Очевидно, у такому світлі це питання можна розглядати – і це дуже 
важливо і як проблему синонімії, тобто смислової тотожності, мовних виразів» [3:213].

Отже, синонімія (у тому числі термінологічна варіантність) є результатом відбиття у 
мові способу мислення людини. Людина моделює дійсність, «уподібнюючи» мисленнєвий 
образ об’єктивній реальності з використанням певних засобів, зокрема слів. У динаміці 
психічного відбиття відбувається поступове наближення суб’єктивного образу до реа-
льності [4:40]. Тут і народжуються варіанти слів на позначення одного поняття, бо ство-[4:40]. Тут і народжуються варіанти слів на позначення одного поняття, бо ство-
рена модель ніколи не дорівнює оригіналу, і людина, постійно прагнучи її вдосконалити 
через відшліфовування понять на вербальному рівні (думка, за Л. С. Виготським, ніколи 
не збігається зі словом, а реалізується у слові), має знайти точнішу форму, змінивши чи 
замінивши слово (словосполучення) відповідно до здобутої інформації.

Здатність свідомості відбивати об’єкти у декількох поняттях, що мають різний зміст, 
має величезне пізнавальне значення, бо це дозволяє вивчати фрагмент дійсності з різних 
точок зору [2: 173].

Вибір матеріалу дослідження – термінології фізики низьких температур – для 
розв’язання порушених проблем не випадковий, бо цю термінологію (проаналізовано 
569 термінів), на підставі якої виявлено 75 синонімічних пар (13,2%), не можна назва-
ти абсолютно новою. Наука про холод зародилася ще у ХVIII ст., коли Вільям ГаленVIII ст., коли Вільям Гален 
з університету Глазго (Шотландія) у 1748 р. вперше в Англії продемонстрував штучне 
виробництво холоду шляхом випаровування ефіру під невеличким вакуумом. Отже, з то-
го часу минуло більше ніж два з половиною століття.

Підставою для виділення синонімів (варіантів) у термінології ХТ послужила трихо-
томія: (1) формально-структурне варіювання (фонетичні, акцентні, морфологічні, гра-
фічні варіанти), що не виходить за межі тотожності терміна і не пов’язане із семними 
диференціаціями у змістовому плані терміна, наприклад, ентáльпія (переважає у мов-
ленні професіоналів) і ентальпія (зафіксовано у словниках); ці варіанти у статті не роз-
глядаються; (2) ономасіологічне варіювання (афіксальне, композитне, синтаксичне, елі-
птичне тощо), що обґрунтовується загалом наявністю у мові синонімічних засобів для 
вираження одних і тих самих логіко-мисленнєвих категорій з різним ступенем їхньої 
диференціації, а також для диференціації різних аспектів при вивченні явищ об’єктивної 
дійсності; (3) власне синонімічне варіювання, що складає групу лексичних одиниць, які 
вживаються по відношенню до одного поняття, але з метою виділення у ньому раніше 
невисвітлених аспектів дослідження завдяки новому мовному засобу [2: 173-174]. 

У другій групі (ономасіологічних) термінів-варіантів (близько 40 %), спостерігаємо 
перевагу синтаксичного та еліптичного варіювання. Синтаксичне варіювання репрезен-
товано такими номінаціями, як: (1) витрата енергії = енергетична витрата; (2) втрати 
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енергії = енергетичні втрати; (3) стиснення ізоентропи = ізоентропійне стиснення; (4) 
фазова рівновага = рівновага фаз; (5) температура інверсії = інверсійна температура; 
(6) температура евтектики = евтектична температура; (7) сума втрат ексергії = 
сумарні втрати ексергії = сумарні ексергетичні втрати; (8) втрати від дроселювання 
= дросельні втрати.

Досліджуючи подібні перетворення, можна попередньо підсумувати, що у мові на-
уки при можливості перетворення терміносполучень з неузгодженим атрибутивним ком-
понентом на терміносполучення з узгодженим атрибутивним компонентом переважають 
атрибутивні конструкції з неузгодженим означенням, що підтверджують приклади у 
спеціальних текстах. Єдина виділена конструкція становить виняток з цього правила 
(фазова рівновага – це офіційний термін, зафіксований у лексикографічних працях [5: 
562]), тобто рівновага фаз відповідно менш вживаний і напівофіційний. 

З чим пов’язаний такий стан речей (перевага конструкцій з неузгодженим ат-
рибутивним компонентом серед загальної кількості конструкцій з неузгодженим 
означенням, які можна трансформувати у конструкції з узгодженим означенням)? На 
нашу думку, причиною цього є властивість людської свідомості. Порівняймо: вагон 
трамвая – трамвайний вагон; трамвай – трамвайний – це загальновживані слова, і нія-
ких особливих труднощів при розумінні різних варіантів у цьому випадку не виникає, як 
і пасажир без квитка – безквитковий пасажир. Наукова термінна лексика складна для 
усвідомлення взагалі, а тут ще додаються якісь граматичні зміни, які слід співвіднести 
з основним словом-іменником, бо іменник залишається базовим словом для побудови 
словосполучення. Все це потребує і додаткових зусиль, витрати психічної енергії, що під-
свідомо викликає протест, як і все те, що взагалі потребує додаткових зусиль. 

Нашу думку підтверджує дослідження суфіксів атрибутивних терміноелементів, 
бо перевага надається найпростішому у вимові і написанні суфіксу -н-. Порівняймо: 
-н- (ізоентропійний, інверсійний, евтектичний, дросельний), -(ет)ичн- (енергетичний); 
-арн- (сумарний). Навіть на такій невеликій виборці терміноелементи з атрибутивним 
значенням, що утворені за допомогою суфікса -н- переважають, бо це найекономніший 
спосіб утворити прикметник, значно не подовжуючи слово, порівняно із суфіксами 
-(ет)ичн-, -арн-. Адже легше вимовити енергія і сума, ніж енергетичний і сумарний, тому 
втрати енергії, сума втрат. До того ж енергетичний можна співвіднести з терміном 
енергетика, що небажано у даному випадку, але інший прикметник не утворюється від 
слова енергія з відповідним значенням. Термін енергійний має інший інтенсіонал, тому 
енергійних втрат не існує.

Наука розвивається і кількість термінів збільшується, отже, питання про збереження 
психічних зусиль при номінуванні висувається наперед. Але втрати від дроселювання 
сказати складніше, ніж дросельні втрати. Процес формування того чи іншого терміна 
триває, на сьогодні термін дросельні втрати має ще деякою мірою розмовний відтінок, 
але він широко вживається в усному і писемному мовленні, і, мабуть, незабаром замінить 
важкувато-офіційний термін – втрати від дроселювання. 

До того ж виявлено явище, коли два варіанти однієї модифікації, аналогічної на-
веденому вище прикладу, не збігаються за змістом: потік тепла і тепловий потік не 
є синтаксичними варіантами, бо мають різні значення, як-от: потік тепла (heat flow) 
означає перенесення тепла від однієї точки до другої або з одного простору у другий 
(домінує сема процесу); тепловий потік (heat flow rate) являє собою кількість термічної 
(теплової) енергії, перенесеної за певний час (домінує сема кількості) [6: 62].
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Еліптичне варіювання – це відбиття роботи свідомості у найбільш «економному 
режимі» порівняно з іншими різновидами ономасіологічного варіювання, причому 
скорочений варіант завжди лінгвістично співвідноситься з повним і мовби випливає з 
нього: (1) температура точки роси = точка роси; (2) адіабатний процес дроселювання 
= адіабатне дроселювання; (3) ізотермічний процес дроселювання = ізотермічне дро-
селювання; (4) ізоентальпійний процес дроселювання = ізоентальпійне дроселювання 
тощо. 

Перифрастичне варіювання є непростим різновидом ономасіологічного варіювання 
через його складність щодо чітких меж між терміном і перифразою: (1) ідеальний цикл 
Карно = оборотний зворотний цикл Карно; (2) коефіцієнт температурної ефективності 
= ефективність охолодження холодного потоку; (3) робота проштовхування = робота 
проти сил тертя; (4) ізоентропійний процес = оборотний адіабатичний процес.

Третю групу репрезентує 60% термінологічних синонімічних пар (порівняно із за-
гальною зазначеною кількістю термінів-варіантів), що є власне синонімами. Отже, но-
мінуючи, спеціаліст вибирає нове слово на позначення вже відомого поняття, але тоді 
стає важливим питання про джерела синонімії та первинність і вторинність основних 
термінів і їх варіантів. Звичайно, такий аналіз здійснити непросто, хоча, наприклад, 
достеменно відомо, що: (1) термодинамічна температура – це пізніша назва щодо 
абсолютної температури; (2) термін ексергія є вторинним по відношенню до терміна 
максимальна робота, бо термін ексергія був запропонований у 1958 р. та остаточно 
закріпився у термодинаміці у 60-х рр. ХХ ст.; для опису поняття ексергії раніше ви-
користовували термін максимальна робота [7: 49], ще сьогодні іноді ексергією називають 
роботоздатність системи [5: 610].

 Існують випадки, коли можливі тільки припущення на базі логічних міркувань про 
те: (1) що першим виникло поняття ізотермічний ефект дроселювання, а потім його від-
повідник нульовий дросель-ефект, бо при ізотермічному дроселюванні дросель-ефект 
не спостерігається взагалі; (2) що стисливість вторинний термін по відношенню до 
сполучення об’ємна пружність – здатність твердих, рідких та газоподібних тіл під дією 
усебічного зовнішнього тиску змінювати свій об’єм таким чином, аби після припинення 
дії зовнішнього тиску відновлювався первісний об’єм тіла; (3) що диференціальний дро-
сель-ефект послужив базою для наступного терміна коефіцієнт дроселювання, тобто 
відношення зміни температури газу за адіабатного дроселювання до змінення тиску у 
диференціальному процесі; (4) що термін узагальнене тертя використовувався раніше 
за термін необоротність, про що свідчить пояснення у монографії [7: 38], (5) що термін 
цикл вживався раніше за свій еквівалент круговий (коловий) процес, бо тільки з розвитком 
термодинаміки він дістав іншого тлумачення, ніж цикл взагалі, отже, термодинамічний 
цикл являє собою сукупність послідовних термодинамічних процесів, внаслідок яких 
робоче тіло, проходячи усі проміжні стани, повертається у початковий стан; звідси цикл 
= круговий (коловий) процес [8: 26].

 Іноді неможливо встановити первинність і вторинність творення термінів, але у будь-
якому випадку можна семантично порівняти і виділити несхожі аспекти при номінації 
певного явища, наприклад, закон Максвелла = розподіл Максвелла; перший термін-епо-
нім становить більш «закрите» поняття, терміноелемент розподіл одразу підкреслює 
суттєвий бік цього закону («розподілення молекул за швидкостями їх теплового руху...») 
[5: 285]. Те саме стосується термінів: (1) ефект Ранка-Хільша = вихровий ефект (що від-
бувається без використання зовнішньої роботи та реалізується за допомогою вихрової 
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труби, на якій тангенціально щодо внутрішньої поверхні встановлено сопло) [8: 15]; (2) 
ефект Джоуля-Томсона = дросель-ефект (зміна температури газу при його адіабатичному 
дроселюванні) [5: 151]. 

Якщо термін народжується у результаті виникнення нової концепції, то паралельний 
синонім є концептуальним щодо попереднього терміна. Такими концептуальними си-
нонімами, на наш погляд, є терміни грецького походження термоекономіка ~ ексерго-
економіка, що являють собою приклад композитного ономасіологічного варіювання (ви-
никнення яких можна пояснити, заглиблюючись в історію), і термін техніко-економічний 
аналіз. 

Отже, на початку 60 рр. ХХ ст. від дисципліни технічна термодинаміка виокремилася 
прикладна термодинаміка, а її новий напрям  – термоекономіка cтав позначати комплексну 
технічну дисципліну, що об’єднала перший закон термодинаміки та економічну теорію. 
Цей термін запропонував американський вчений Р. Еванс у 1961 р. (англ. thermoeconomics); 
нова номінація швидко поширилася серед учених у галузі вироблення штучного холоду 
[7: 54]. Отже, термоекономіка як інструмент для аналізу, синтезу та оптимізації дійсних 
технічних систем являє собою унікальну комбінацію термодинамічного і вартісного ана-
лізу, що забезпечує проектувальника та експлуатаційника інформацією про зовнішню і 
внутрішню економіку технічної системи, яку на підставі окремого термодинамічного та 
економічного аналізу здобути неможливо [7: 8]. Попередній термін техніко-економічний 
аналіз вже не відповідає вимогам часу, його заступила інша номінація на позначення 
нової реалії, що одразу «вбудувалася» у свідомість фахівців-інженерів і закріпилася у 
відповідній термінології.

Однак у 1982 р. німецьким вченим Дж. Тсатсаронісом був запропонований новий 
термін ексергоекономіка (англ. еxergoeconomics), який об’єднав другий закон термоди-
наміки (точніше – ексергетичний аналіз) та економічну теорію і став уживаним широким 
колом спеціалістів [7: 54].

Чому останній термін виявився необхідним? Під ексергією (грец. ek, ex – префікс, 
на позначення високого ступеня, ergon – робота) розуміють максимальну роботу, що 
може здійснити термодинамічна система при переході з даного стану у стан рівноваги 
з навколишнім середовищем [5: 610]. Але зводити значення поняття термоекономічний, 
або ексергоекономічний, аналіз до значення «розрахунок максимальної роботоздатності 
системи» не можна, бо до інтенсіоналу цього терміна входять такі домінантні семи, як-
от: (1) ефективний розподіл матеріальних і людських ресурсів; (2) оптимальні вирішення 
питань, пов’язаних зі створенням та експлуатацією нових систем, тобто корисний для 
людини, нешкідливий для навколишнього середовища. 

Отже, ономасіологічні варіанти ексергоекономічний аналіз = термоекономічний ана-
ліз, як і номінації термоекономіка та ексергоекономіка є семантично багатошаровими, 
але, незважаючи на їхню сьогоднішню тотожність, вони відмінні за семами, пов’язаними 
(1) з різними термодинамічними законами, які входять до складу їхнього інтенсіоналу 
(термоекономіка – об’єднує перший закон термодинаміки та економіку, ексергоекономіка 
– другий (ключовий для ХТ) закон термодинаміки та економіку); (2) з різним складом 
і, відповідно, значенням терміноелементів (термо~ від термодинаміки, ексерго~ від 
ексергія), причому частина термо- відповідає поняттям «температура», «тепло», що 
було доцільним для номінації науки – термодинаміка, яка виникла спершу як вчення 
про взаємні перетворення теплоти й механічної роботи (динаміка) та поступово пере-
творилася на досить загальне вчення про закони взаємного перетворення різних видів 
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енергії, серед яких особливе місце посідає теплопередача [9: 5]. Семи «процеси, що здій-
снюються з підвищенням температури», «температура», «тепло» залишились у терміні 
термоекономіка й асоціюються у свідомості не з динамікою, а з економікою, що для 
характеристики економічних процесів є дещо парадоксальним. Все це є підставою для 
подальшого розмежування даних терміноодиниць і переваги терміна ексергоекономіка, 
яка точніше передає сутність нової галузі науки.

Отже, з одного боку, потреби життя вплинули на роботу свідомості фахівця-інже-
нера – виникло нове відгалуження науки (ексергоекономіка), новий термін схвалили 
одні спеціалісти, у той час, як інші не відмовилися від уже поширеної номінації 
(термоекономіка), тому терміни співіснують як варіанти; з іншого боку, – все це від-
билося на свідомості пересічного інженера, який ще вчора був обізнаний лише із 
суто технічними та економічними рішеннями (з техніко-економічним аналізом), але 
сьогодні перед ним постала низка завдань вселюдського значення, що потребує но-
осферного, широкомасштабного, панорамного мислення, – розв’язання завдань ексер-
гоекономіки. Це нове поняття зобов’язує здійснювати не однокритеріальний аналіз 
(спочатку термодинамічний, потім економічний), а розуміти складний взаємозв’язок між 
термодинамікою та економікою на будь-якому рівні проведення аналізу.

Третє питання, яке зазначено у завданнях статті, стосується термінологічної синонімії 
у галузі мовознавства, бо сьогодні дослідники користуються різними номінаціями на 
позначення синонімічних відношень: синоніми, дублети, варіанти. Термін варіант 
уважаємо точнішим за синонім і дублет, хоча серед варіантів трапляються, за поглядом 
В. Татарінова, власне синоніми, концептуальні синоніми тощо. Термін дублет свідчить 
про застійні явища у термінології, бо відсутність створення нових варіантів фактично 
гальмує розвиток будь-якої науки і навіть більше – людської думки, адже синонім 
і варіант – це не дублет, а мовний засіб фіксації нового погляду на дійсність, бо чим 
прогресивніше мислення, тим різноманітніші форми його мовної реалізації [2: 175]. 
Кожний термінний варіант – це висвітлення дійсності під новим кутом зору, осягнення 
загальноприйнятого з нових позицій, це підходи до однієї речі з різних сторін.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновків: (1) здатність перейме-
новувати предмети, характеристики, процеси наукового світу є властивістю людського 
мислення, тому не можна говорити про наявність синонімії тільки у термінологіях, що 
розвиваються; явище варіантності спостерігаємо в усіх термінологіях і терміносистемах, 
зокрема у термінології ХТ; (2) щоразу людина переглядає досягнуте і використовує нові 
можливості для удосконалення попереднього знання, тому і спостерігаємо безперервне на-
родження варіантів; (3) створення одних термінів-варіантів є результатом поглиблення люд-
ських знань про світ (узагальнене тертя – необоротність), а інших – наслідком змін буття, 
які сприйняла і на які зреагувала людина (термоекономіка і ексергоекономіка); (4) кожний 
термін-варіант впливає на зміни у людській свідомості (свідомості інженера зокрема); (5) 
термін дублет, на наш погляд, не сприяє розвитку термінологічної варіантності, а саме 
вона є поштовхом для подальшого розвитку людського (інженерного) мислення, бо «чим 
вищий рівень розвитку науки, тим синонімічніше мислення спеціаліста» [2: 175].
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ 
НА ПОЗНАЧЕННЯ СМАКОВИХ ТОВАРІВ 

У ПІДМОВІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 

В статье на лексическом материале украинской терминологической системы «вку-ы «вку-
совые товары» рассматриваются проблемы создания определений заимствованных 
терминов. Определяются источники пополнения терминологического фонда и принципы 
формирования тематических групп. 

Ключевые слова: термин, понятие, определение, вкусовые товары, ресторанное хо-
зяйство.

The problems of definition creation of loaned terms, ability of their standardization and 
harmonization based upon the lexical material of Ukrainian term system are analyzed. 

Key words: term, definition, determination, restaurant economy.

Сучасна лінгвістика вивчає закономірності й особливості української національ-
ної термінологічної лексики, її структурні зміни, джерела виникнення і поповнення, 
займається стандартизацією термінологічних одиниць. Серед лексикологічних дослід-
жень такого напрямку слід назвати праці науковців А. Д’якова, Т. Кияка, З. Куделько. 
[1], Л. Струганець, Т. Панько, О. Муромцевої, Л. Симоненко та ін. Спеціальних робіт, 
присвячених проблемі формування складників макротерміносистеми «Товарознавство» 
і «Ресторанне господарство», на сьогодні недостатньо.

Принагідно цього питання торкалися Д. Мгеладзе, М. Колесников, О. Приймак. Упе-
рше в Україні системний опис термінології ресторанного господарства (РГ) подала 
С. Руденко [2], що створило умови для виявлення закономірностей термінотворення у  
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мові спеціального призначення (МСП) цієї галузі. Саме тому ми маємо на меті дослі-
дити умови та поступовість формування термінологічного фонду смакових товарів, щоб 
заповнити цю наукову лакуну. Завдання нашої роботи – визначити джерела надходження 
термінологічних одиниць та принципи їх об’єднання в тематичні групи. 

Безперечним є той факт, що процес формування національної термінології тісно 
пов’язаний з історичними умовами розвитку народу і мови, встановленням і підтрим-
кою стосунків з іншими країнами, з науково-технічними досягненнями, політико-еконо-
мічними змінами в державі. Підмова ресторанного господарства не стала винятком. Її 
мовний корпус почав формуватися здавна, про що свідчать писані пам’ятки часів Київсь-
кої Русі.

Так, зокрема, велику роль у формуванні українського мовного фонду, пов’язаного з 
системою харчування, відіграли найдавніші назви напоїв: узвар (із сушених або свіжих 
яблук, груш, слив, вишень, чорносливу та ізюму); квас (хлібний, фруктовий, ягідний, бу-
ряковий, із соків дерев); збитень, наливки. 

За літописними свідченнями, широкою популярністю в народі користувався слабо-
алкогольний напій, позначуваний лексемою мед. У Лаврентіївському списку зазначаєть-
ся, що древляни зварили і відвезли до Києва мед для поминок, які влаштувала княгиня 
Ольга по своєму чоловікові. Хмільний мед (зброджений з хмелем) був улюбленим напоєм 
наших предків, який споживали у свята, на весіллях і зберігали у медушах (спеціальних 
діжках). «Повість времінних літ» свідчить, що квас був відомим здавна і мав безліч різно-
манітних способів приготування. Напевне, саме приготування хмільного меду створило 
умови для варіння пива. Спочатку цей напій готували без хмелю, а пізніше вдосконалили 
рецептуру, і вже з XII ст. пиво набуло значення хмільного напою поряд з медом і вином.XII ст. пиво набуло значення хмільного напою поряд з медом і вином. 

Режим повсякденного харчування українців вимагав використання напоїв домашнього 
приготування, серед яких значне місце також посідали сироватка, маслянка (від сиру й 
масла), жентиця (від бринзи). З історії вітчизняної кухні відомо також, що наші пращури 
споживали напої, що мали назви: варенуха, старка, паленка, – до складу яких входили 
такі прянощі, як м’ята, материнка, любисток, горобина, ягоди бузини чорної тощо. Крім 
класичних місцевих смакових рослин, українці з розвитком міжкультурної комунікації 
почали додавати до напоїв привізні спеції, назви яких, у свою чергу, збагачували лек-
сичний фонд української мови (бодян, ваніль, кардамон (давня курдимон), чорний перець 
(давня піпер) тощо) [4]. 

Зазначені та інші лексичні одиниці загальнонародної мови з часом набули наукових 
кваліфікаційних ознак у результаті їх специфікації й почали функціонувати в статусі тер-
мінів. За спостереженнями Л. Струганець, системними є переходи лексики з одних сфер 
в інші: ресурсів загальновживаного номінативного фонду до сфери термінології (термі-
нологізація) і термінів до загальновживаної лексики (детермінологізація) [5, 236]. Такі 
зміни ілюструють власномовні поняття, що входять до словникового складу МСП галузі 
РГ, а саме: гірчиця, часник, горобина, м’ята, полин, квас, мед, узвар, сік, напій, пиво, 
брага, горілка, настоянка, старка, варенуха, спотикач, тернівка, прянощі, сироватка, 
маслянка тощо. Перш ніж увійти до системи української термінології РГ, кожна з цих 
лексем набула термінологічного значення, котре спиралося на загальновживане значення 
слова. З часом лексеми зазнали певних семантичних зрушень, зовнішнім стимулом для 
яких була потреба знайти мовне вираження для наукових понять. Зокрема, це явище 
знайшло відбиття в гіперонімічному аналітичному терміні смакові товари, котрий но-
мінує спеціальне поняття підмови РГ та відзначається стійкістю і впровадженістю. 
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Сукупність якісно визначених структурних елементів поняття дає нам можливість 
дефінувати його в такий спосіб: смакові товари – різноманітні за хімічною природою 
харчові продукти в основному рослинного походження, крім кухонної солі та синтетич-
них ароматизаторів, до складу яких входять алкогольні, слабоалкогольні, безалкогольні 
напої; чай, кава, кавові напої; прянощі, ароматичні речовини, приправи (а також умовно 
тютюнові вироби), котрі сприяють збудженню центральної нервової системи, покра-
щенню смаку, аромату та засвоєнню їжі. 

Відчутних структурно-семантичних зрушень внаслідок істотних соціальних змін за-
знає сьогодні термінологічний фонд РГ у зв’язку зі сприйняттям іншомовних інновацій. 
Запозичення нових понять та реалій здебільшого тягне за собою і запозичення термінів та 
номенів з інших мов [5, 94]. Це, наприклад, гіперонімічні назви напоїв: пепсі, кока-кола, 
спрайт, фанта, коблер, фліп, фіз, крюшон, джулеп, сауер, хайбол, слінг, ег-ног тощо.

Зростання мовних ресурсів унаслідок запозичень та кальок є ознакою сучасного 
розвитку МСП РГ, до складу якої входить і терміносистема СТ. Запозичення відбуваю-
ться переважно через російську мову (показником цього процесу є звукове й графічне 
оформлення деяких чужомовних лексичних одиниць). Але тепер є можливість безпосе-
редніх запозичень, що вплине суттєво на вибір графічної форми відповідних термінів. 
Дослідження учених-лінгвістів (В. Сімонок, М. Гладкий, Л. Струганець) засвідчили, що 
звертання до інших мовних джерел, активізація лексичних запозичень пов’язані з та-
кими причинами, як брак слів, позбавлених конотацій, переважно в галузі наукової тер-
мінології; прагнення мовленнєвої компактності, економія мовних засобів; тенденція до 
диференціації слів за семантикою та сферами вживання. 

Ми поділяємо думку Д. С. Лотте, що цьому процесу сприяють: 
• культурний вплив одного народу на інший;
• наявність усних та письмових контактів між народами;
• підвищення інтересу до вивчення тієї чи іншої мови;
• авторитетність мови-джерела;
• історично зумовлене захоплення певних соціальних верств культурою чужої країни;
• розвинена мовна культура соціальних верств що запозичують нове слово [3, 112].
З огляду на це, значна кількість лексико-семантичних лакун терміносистеми СТ за-

повнюється за рахунок запозичень. До них, зокрема, належать: лікер, сироп (з французь-
кої мови); чай, чай байховий (з китайської); шафран, кава (з арабської); віскі, флеша (з 
англійської); коріандр, ароматизація, перець (з грецької); петрушка (з польської) тощо.

Запозичені терміни адаптувалися до законів української орфографії, фонетики, орфо-
епії й акцентуації, зазнали граматичних змін, внаслідок чого гармонійно вписалися в 
українську парадигму відмінювання (хоча й окремі терміни на зразок пепсі, віскі зберіга-
ють невідмінювану форму, котра, як відомо, відсутня у морфологічній системі українсь-
кої мови).

Аналізуючи окреслений мовний корпус, ми дійшли висновку, що терміни на позна-
чення смакових товарів утворюють певні тематичні групи і відповідають найважливі-
шим критеріям – системності та впровадженості:

• назви алкогольних напоїв: спирт, горілка, ром, віскі, вино, коньяк, лікерогорілчані 
вироби (лікери міцні, лікери десертні, лікери емульсійні);

• назви слабоалкогольних напоїв: пиво, брага, медові напої;
• назви безалкогольних напоїв: мінеральна вода, фруктовий газовий напій, плодово-

ягідний сік, сироп, морс;
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• назви різних видів чаю, кави, кавових напоїв: чай байховий, чай зелений, чай табле-
тований, кава розчинна, кава натуральна мелена, кава арабіка, кава робуста;

• назви прянощів, приправ: насіння гірчиці, мускатний горіх, ваніль, перець, гвозди-
ка, кориця, імбир, кмин; кухонна сіль, харчові кислоти, соуси, хрін, столова гірчиця;

• назви процесів виробництва смакових товарів: купажування, фільтрування, корек-
тування купажів, ферментування, ароматизування;

• специфічні назви осіб, що є виконавцями виробничого або презентаційного проце-
сів, пов’язаних з ТС СТ: титестер, бариста, сомельє тощо. 

Термінологічний фонд макросистеми РГ увібрав у себе перш за все загальновжива-
ну лексику, а тому ми маємо всі підстави стверджувати, що в українській мові існували 
умови для природно сформованої терміносистеми смакових товарів (СТ) на національній 
основі. Лексичні інновації СТ закономірно розширили та збагатили МСП ресторанного гос-
подарства. Однак, виявляючи цілісність і єдність, поняття взаємодіють як у межах МСП, 
так і поза нею. Сьогодні термінологічний фонд СТ упорядкований відповідно до певних 
закономірностей лексико-семантичної системи, її елементи пов’язані різними типами 
 значеннєвих відношень, характеризуються динамікою якісного і кількісного розвитку, пе-
ребувають у залежності від явищ позамовної дійсності, досвіду носіїв мови. Особливість 
цього шару лексики полягає в тому, що значна кількість громадян з відомих причин послу-
говується нею в побуті, а, значить, є зрозумілою не тільки вузькому колу фахівців.
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ІЗ КОМПОНЕНТОМ ‘ДЕРЕВО’
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Изучать фразеологическое наследие родного края можно и по учебникам. Однако го-
раздо интереснее конкретная образная характеристика фразеологического персонажа 
– дерева и его частей, элементарных деревянных изделий. 
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One can learn the phraseological heritage of the native land by means of textbooks but 
it’s more interesting to learn phraseologisms which include specific and vivid phraseological 
characters – the tree, different rinds of tree and its woodcrafts.

Key words: phraseologism, folk comparison, imagery, connotation.

 Дерево у народному світосприйнятті, народній міфології є основою, стрижнем 
створення усього світу. У таке Світове дерево – як творця світу – вірили древні цивілізації 
єгиптян, індійців, китайців, греків, оріян (оріїв) [1 : 75]. Далекі предки називали його Не-
бесним деревом, Рай-деревом, Деревом життя. Недарма пращури ділили дерево на три 
яруси відповідно до уявлень про тісний взаємозв’язок у навколишньому світі: верхній 
ярус – крона – символізував життя птахів, середній ярус – стовбур – означав буття людей 
і тварин, а нижній – коріння – співвідносився із способом життя фауни, що мешкає у зе-
млі. Культ дерева як символу роду має багатовікову історію, і у язичницькі часи дерево 
символізувало Трисуття життя: крона – місце, де живуть боги – Прав; стовбур та нижні 
гілки – місце перебування людей – Яв; коріння – потойбічний світ – Нав [2 : 28]. 

Стилізовані сюжети про дерево спостерігаємо у мотивах української вишивки, ткац-
тва, килимарства, писанкарства, малярства, кераміки, різьблення, металірства. Саме зо-
браження світового дерева знайдено на сокирі з оленячого рогу в селі Дударкова Київ-
ської області (2 тис. до н.е.). 

Дерево природньо вписується у тексти українських народних пісень і є реальним 
учасником драматичних або ліричних подій: 

Ой ти, дубе кучерявий, лист на тобі рясний,
Ти, козаче молоденький, словами прекрасний...
Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться,
Ой як болить моє серце, а сльози не ллються.
Символіка дерева органічно увійшла в народну обрядовість, в якій відбулося на-

шарування елементів язичницьких вірувань та християнських постулатів: звичай бити 
вербовою галузкою у Вербну неділю, приказуючи «не я б’ю – верба б’є, будь великий як 
верба, а здоровий як вода...»; традиція чіпляти «квітку» після завершення будівництва; 
на Зелені свята у «клечану» суботу галузками клена, осики, липи, ясена прикрашали 
хату і двір, бо вірили, що то – душі родичів-покійників, які перевідують родину; на 
свято Купала молодь споруджувала Марену (Мару) – молоде деревце, одягнене чи то в 
дівочий одяг, чи то у лахміття, чи то прикрашене квітами; на Новий рік за звичкою ми 
прикрашаємо ялинку...

Дерево є повноцінним персонажем в українських народних казках: «Серед того саду 
росло дерево вже таке високе, що верху його ніхто не міг бачити. Цим деревом-чудом 
дуже пишався цар» («Дерево до неба»);

«Аж з того зернятка верба яра виросла, під вербою криничка, і вода в ній холоднюча 
й чиста. Підійшла дівчина до верби та й каже: «Вербо яра, відчинися! Ганна-панна йде» 
(«Золотий черевичок»).

Філософського переосмислення дерево набуло у сентенціях-фразеологізмах: «За де-
ревами не бачити лісу», «Біда ламає дерево і обтесує людину», «На кожному дереві є 
сухі гілки», «Між трьох сосен заблукати», «Яке дерево, така й ягідка», «Яке дерево 
– такий тин, який батько – такий син», «Який дуб – така і бочка, яка мати – така й 
дочка», «З кривого дерева й крива тінь», «Черево – не дерево, роздасться».
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Українці, зокрема поліщуки, споконвіку мешкали на лісистих теренах і повсякчас мали 
справу з деревом – чи то корчували ліс, чи то рубали-пиляли-стругали, чи то плели постоли 
і коробки з лика, чи то видовбували борті для бджолиних сімей, чи то діставали із дупел 
мед диких бджіл, чи то спалювали ліс на золу та поташ, чи то будували хати... Безумовно, 
майстри знали про дерево майже все: рубати дерево можна лише у січні-лютому – тоді 
йому не боляче, бо воно спить, таке дерево міцніше, у ньому не заводиться шашіль; колиску 
треба робити з ясена, верби, калини, щоб дитинка була здоровою і співучою; не можна 
будувати хату з осики, бо це нечисте дерево, на ньому повісився Іуда – таких прикмет, 
науково зумовлених і не дуже, було дуже багато і всяк повинен був їх дотримуватися.

Ці життєві та професійні спостереження лягли в основу численних порівняльних 
фразем з компонентом ‘дерево’, а також його частини. Без сумніву, усі порівняння че-
рез метафоричну призму переосмислення характеризують людину – її інтелект, якості 
характеру, фізичні вади тощо. Цей механізм зміни первинної семантики спробуємо про-
стежити на прикладах порівнянь, зафіксованих на території Середнього Полісся (Рівнен-
ська, Волинська, Житомирська, частково Київська, Сумська області) [3 : 3-160]. 

Відсутність інтелекту, розумова неповноцінність спостерігається у фраземах: тупий 
як дерево, розумний як низько зрізане дерево;

‘відсутність слуху, сприйняття’ : глухий як дерево (як трухляве дерево);
‘хитрість’: вигинається як дерево від вітру;
‘чванливість’: крутий як криве дерево;
‘сварливість’: скрипить як старе дерево;
‘старість’: трухлявий як дерево; розлетілись як надгнилі дерева у старім лісі;
‘самотність’: росте один як дерево без гі(о)лля;
‘непорушність’: ледачий як дерево; недвижний як дерев’яний;
‘кривизна’: зуби як дерева в лісі посаджені;
‘рівність’: стрункий як з дерева виструганий;
‘худорба’: худий як сухостій (як два метри сухостою);
‘недоречність’: як з сухого дерева обруч.
Родову сему ‘дерево’ у фразеології доповнюють видові назви порід дерева – дуб, 

сосна, береза, граб, ялина, осика тощо. У народній міфології чітко розрізнялися окремі 
породи дерев, їм надавали магічну силу і вони символізували певні людські риси, осо-
бисті стосунки, витоки буття. 

Дуб – особливо священне дерево усіх слов’ян, втілення Світового дерева-прадуба – в 
народній фразеології репрезентує такі людські якості як: 

‘відсутність інтелекту’: тупий як дуб (як сибірський дуб); сам як дуб, а розуму з жо-
лудь; дивиться (робить, каже) як з дуба упав (як з дуба на кактус упав); скаже як з 
дуба зірве; лепече як до дуба вв’язаний; розумний як набір зелених дубків; доходить як 
до дубини;

‘мудрість’: мудрий як старий дуб;
‘пияцтво’: напився шо дубовий; валяється дубинкою;
‘відсутність’: пішов як з дуба лист;
‘міць’: сильний як дуб (як дубок); здоровий як дуб; мі(о)цний як дуб кореневий; жи-

лавий як дубчак; хлопці як дуби, а яйця як жолуді (+ ‘чванливість’); 
‘стрункість’: росте як дубок бравенький;
‘старість’: старий як дуб;
‘красномовність’: каже як з дуба зриває;
‘непорушність’: дубом стало.
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Осика – ‘прокляте’ дерево і водночас оберіг від нечистої сили (недарма кажуть уби-
ти осиковий кілок) – у порівняльній фразеології символізує: 

‘зайвину’: помочі як з осики груш; багато як на осиці груш;
‘переляк’: дрижить як осика; трясеться як лист на осиці;
‘рівність’: ніс як з осики виточений; струнка як осика.
Верба – символ надзвичайної життєвої сили – має розгалужену фразеологічну се-

мантику: ‘швидкий ріст’: росте як верба (як верба з води);
‘стрункість’: тоненька як верба; струнка як верба тоненька;
‘самотність’: одна як верба в полі; сумна як верба над водою;
‘покірність’: гнеться як верба при дорозі; зігнувся як верба над водою;
‘красиве волосся’: коси як у верби гілля; коси золотисті мов осіння вербичка;
‘витривалість’: живучий як верба; гнучкий як лоза (як лозина);
‘непослух’: за ним мов золоті верби ростуть;
‘брехливість’: правда як на вербі груші; звивається як лозина; говорить як лозою по 

колоді стукає.
У народі вірили, що верба є захистом від злих духів, тому й тримали вербові галузки 

у хліві та на покуті; господарі знали, що якщо корову ударити вербовим прутиком, то 
вона не потоне у болоті і її не задере ведмідь. Проте мертве, сухе дерево верби мало 
діаметрально протилежну семантику і вважалося небезпечним деревом – нечистим, чор-
товим, за народними повір’ями саме там оселялася нечиста сила: влюбився як чорт у суху 
(стару) вербу; б’ється як чорт коло сухої верби.

Береза – сакральне жіноче та дівоче дерево – захищає людину та господу від злих 
духів, відьом. З берізкою в народній фразеології порівнювалася красива дівчина: ‘краса’: 
зуби білі як берези;

‘стрункість’: гнучка як береза; розкішна як береза;
‘схожість’: схожі як берези; однакові як дві берізки з одного пня.
Сосна – благословенне богами дерево, символ багатства, родючості (пригадаймо зви-

чай випікати весільні шишки); вона завжди красива, вічнозелена. Із сосною порівнювався 
зовнішній вигляд жінки:

‘стрункість’: висока як сосна пишна; рівна як сосна; тонка-гонка як сосонка;
‘сварливість’: рипить як стара сосна.
Ялина – була символом покірності, цвинтарним деревом – і, зрозуміло, що тут багато 

не нафантазуєш: ‘сум’: журлива як ялина; ‘краса’: красива як ялина.
Тополя віддавна порівнювалася з дівочою та жіночою долею, найчастіше неща-

сливою: ‘сум’: схилилась донизу як тополя; мова як тополі тихая розмова.
‘самотність’: залишилась одна як тополя в полі; як тополя, що край поля;
Липа – нечисте дерево, вона забирає наші гріхи, прокляття і тому має стільки наростів 

на стовбурі; вважали, що у дуплі липи ховаються відьми та чорти. Попри те, липа була 
найулюбленішим деревом усіх бджіл і пасічників: Коли цвіте липа, тоді бджола сита. 
На Поліссі зафіксовано чимало фразеологізмів з компонентом ‘липа’: ‘краса’: гарна як 
липка на (в) Петрівку; гарна як липочка;

‘знущання’: обдерти як липу (липку); облупити як дідову липку; обдерти мов липу з 
лика; голий як липка; обідрати як молоду липку;

‘старість’: старий як дупло у липі.
Решта дерев (явір, ясен, бук), хоча й активно побутують у народних піснях, не стали 

активними і продуктивними компонентами, що створюють нові образні вислови; хіба 
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що про стрункого хлопця скажуть: стрункий як граб (як кипарис, як осокір, як явір); по-
важний (пристойний) як явір.

У народній фразеології відбулося чітке протиставлення поняття лісу і гаю. Поліщуки 
з язичницьких часів пошановували дерева-обереги у Священному гаю, там водили ве-
снянки-гаївки-маївки; у Священних гаях стояли язичницькі кумири-боги [4 : 457; 2 :[4 : 457; 2 : 
132-133]. Гай у народній уяві сприймався як щось світле, оптимістичне на противагу 
темному, похмурому лісові:

‘веселощі’: веселий як гай; робить (біжить, говорить) як гай шумить;
‘спання’: спить як гай тріщить (шумить);
‘мовчазність’: сидить як у гаю.
Зовсім іншим було ставлення людей до лісу. У давніші часи номен ліс замінювався 

евфемізмами Шум, Шумлячий [2 : 130]; лісу боялися, особливо остерігалися лісових 
боліт, непрохідних нетрів (у поліщуків навіть був свій болотяно-лісовий чорт – нетра); 
у лісі не можна було кричати, голосно перегукуватися, бо голоси заведуть у хащі. Від-
повідно до цих уявлень і сформувався семантично негативний блок фразеологізмів з по-
рівняльним компонентом ‘ліс’: ‘самотність’: сидить один як у лісі;

‘невихованість’: темний як ліс; кричить як у лісі; кричить як з лісу вибіг; як у лісі 
виріс; як з лісу вискочив; вєтрене як шума галайовська;

‘непорядність’: душа чорна як темний ліс;
‘недоречність’: як ліс без солов’я; як ліс без кривого дерева; як ліс без сірого; як по 

лісу з бороною їздити;
‘відсутність якості’: кривий як у лісі стежка.
Перегляд значної кількості порівняльних фразеологізмів з компонентами ‘дерево’, 

‘порода дерева’, ‘ліс’, ‘гай’ дають можливість зробити висновки про те, що живе дерево 
(особливо, коли називається різновид) – це, здебільшого, позитивне й оптимістичне сві-
тобачення, а мертве (сухе, старе, гниле) дерево – суцільний негатив у зображенні навко-
лишнього світу і людини зокрема.

Витворюючи фразеологізми із словами-компонентами, що мають семантику частин 
дерева (пень, стовбур, гілка, галузка, кора, листя), похідних дерева (дошка, стовп, пали-
ця), поліщуки зосередили увагу виключно на характеристиці недоліків у зовнішньому 
вигляді індивіда, відсутності інтелекту, вад характеру:

пень: ‘дурість’: дурний як пеньок осиковий (як пень трухлявий, як сосновий пень, як 
пень гороховий); тупий як пеньок неотесаний; дійшло як до пенька;

‘впертість’: говорити як до пня; впертий як пеньок; вперся як на пень заїхав;
‘незграбність’: їде як з-за пня; звихається як пень за гороб’ями; кинувся як пень за 

вороб’ями;спритний як пень за горобцями; швидкий як пень; як на пню став;
‘хитрощі’: кволий як пень осиковий;
‘брехливість’: бреше як із-за корча;
‘ледарство’: ледачий як пень (як пеньок); сидить як пеньок; робить як через пень-ко-

лоду; робить як через пень колоду тягне;
‘бідність’: голий як пень; обідрався як пеньок обсмалений;
‘байдужість’: кива головою як сухий пень;
‘зайвина’: стоїть як пень (як пень у лісі); став у природі як пень у городі; 
‘старість’: трухлявий як пеньок; став як пень трухлявий; старий як пень (як пеньок, 

зарослий мохом);
‘неестетичність’: зуби як пеньки;
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‘худорба’: сухий як пень; як висохлий корч;
‘огрядність’: товстий як пень;
‘глухота’: глухий як пень (як пень осиковий);
‘невдача’: як об пень головою; підперся як пень під колоду;
дупло: ‘дурість’: голова пуста як дупло;
‘непорядність’: душа як прогниле дупло;
‘старість’: старий як дупло в липі; висох як дупло;
гілка: ‘дурість’: дурний як бовдур; говорить як від гілляки відірваний;
‘бідність’: голий як гіль; живе як кий на груші;
‘скупість’: руки як вилошники;
‘захоплення’: любить як чорт суху гілляку;
‘невдача’: як вітка з перцем; обіпреться як чорт на суху гілляку; підіпрешся як зла-

маним києм;
‘худорба’: худий як вилошник (як віти); руки як гілляки; довгий як віти у верби; то-

ненька як гілочка;
кора: ‘знущання’: дере як лико; дере як з лика;
‘старість’: старий як луб’я;
‘непорушність’: язик став лубом;
‘неестетичність’: зморшки як кора; шкіра порепалася як кора;
листя: ‘балакучість’: язик підвішений як на осиці лист; 
‘тихе мовлення’: шепоче як листя уночі (наче листом сухим сипле);
‘облудність’: говорить як листом стеле; словом – як листом стеле, а ділом як гол-

ками коле;
‘непривітність’: погляд як шиголлє (тобто ‘глиця’);
‘зникнення’: розвіялось як лист по полю; опадає як листя восени; розбіглися як сухі 

листки; 
‘зайвина’: потрібний як торішнє листя;
‘переляк’: дрижить як кленовий лист (як осінній листок на рвучкій воді); затряс-

ся як осиковий листок перед бурею; тремтить як березовий лист (як лист на вітрі); 
труситься як лист на осичині; затіпало як осиковим листом; серце б’ється як од вітру 
листок;

‘набридливість’: пристав як банний лист до спини (як банний лист до жопи).
Узагальнюючий денотат деревиґна також містить негативну семантику у плані ме-

тафоричного сприйняття та фразеологічного вираження: мовчить як деревина; тупий як 
деревина необтесана; доходить як до деревини. 

Повсякчас, працюючи з деревом, деревним матеріалом, майстри (лісоруби, теслярі, 
різьбярі, бондарі, столярі) звертали увагу на властивості деревини (твердість, міцність, 
гнучкість, скрипіння, шершавість), на зовнішній вигляд елементарних виробів із дерева 
(товщина, об’єм, довжина, кривизна, вага) – відповідно до цього сприйняття дерев’яним 
виробам надавали суто людських ознак і якостей:

стовп: ‘недоречність’: стоїть як стовп посеред дороги; 
‘дурість’: дурний як стовп; доходить як до стовпчика; говорити як до стовпа; 
‘сутулість’: ввогнувся як телеграфний стовп;
‘незграбність’: неповороткий як вушуло (шула, овшула, вовшула, вушула, шуло);
‘огрядність’: ноги як стовпи; худенький як різницький стовпчик;
колода: ‘дурість’: дурний як колода»;
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‘зайвина’: старе як гнила колода – нікому не потрібне;
‘ледарство’: лежить (гниє) як колода; повертається як гнила колода; важкий як ду-

бова колода; як чоловік жінки не б’є, то вона як колода гниє;
‘пияцтво’: п’яний як телесик;
‘огрядність’: гладкий як колода; товстий як комель (як телесик, як тельман); 
дрова: ‘велика кількість’: багато як у лісника дров;
‘пияцтво’: валяється дровинкою; п’яний як дрова – хоч у пічку підкидай;
‘дурість’: дурний як цурпалок (як дрова, як вербові дрова, як баклуші);
‘нездатність’: грає на скрипці як дрова ріже;
‘худорба’: худий як клинок;
‘зникнення’: розлетілося (розпливлося) як вербове клиння;
кілок: ‘впертість’: кілком стати; вперся як кілок в огорожу;
‘дурість’: прямий як кілок; тупий як кілок необтесаний; сказав як з кілочка; дурний 

як кіл у плоті; зірвався як з кілка (кілочка); дурний як бареба (як белеба); високий як бе-
леба, а дурний як не треба;

‘ненадійність’: підіпрешся як гнилим колком у воду;
‘бідність’: голий як кіл;
‘худорба’: худий як кілок; виглядає як з кілка знятий;
‘неестетичність’: зірвався як з кілка; начіпляв на себе як кілок у коморі; 
‘незграбність’: сидить як на кілочках;
‘мовчазність’: мовчить як кілок проковтнув;
кілочок для закривання отворів: ‘дурість’: дурний як чіп (як чопик, як човп);
‘пияцтво’: п’яний як чіп; набрався як чіп (як чоп, як чопок, як чіп у бутлі, як чіпка, як 

цвик); намонячився як чіп – хоч викрути; мокрий як чіп; насмоктався як чопок (як чапок);
палиця: ‘дурість’: як палицею з-за рогу стукнутий; 
‘ледарство’: лежить як ломака;
‘недоречність: скаже як києм по болоті; стоїть як паль серед дороги;
‘ненадійність’: обопрешся як палкою об воду (як зломаною палкою об льод); підпер-

тися як гнилою палкою;
‘нахабство’: преться як костур (як коштур);
‘великий зріст’: високий як ломака; великий як ломака, а дурний як собака;
‘худорба’: одяг висить як на палці (як на бантині); худий як палка;
‘забрудненість’: засмалилося як вужусє (тобто ‘палиця для згортання жару’);
‘зігнутість’: ніс як добра ковінька (як ключка, як ковеня, як кавула); зігнувся як ковінька;
дошка: ‘дурість’: дурний як дошка (як дощечка);
‘пияцтво’: дубовий як дошка; п’яний як дошка; 
‘балакучість’: ляпає як дошкою по воді;
‘ледарство’: лежить як дошка;
‘худорлявість’: тонкий як дошка (як дошка-шальовка); худюща як дошка; худий як 

дримба; висить як на дримбі; тонкий як обаполок;
‘огрядність’: руки (ноги) як обаполи;
‘неестетичність’: зуби як плахи.
Запропонований для розгляду фразеологічний фактаж дозволяє зробити певні вис-

новки.
1. Різнопланові як за семантикою, так і за структурою фразеологізми з компонентом 

‘дерево’, ‘частини дерева’, ‘елементарні вироби з дерева’ характерні якраз для лісистих 
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регіонів України, зокрема Полісся. Залежно від ландшафту змінюється й компонентне 
наповнення фразем: здула сі гий Жидачівська гора ‘неприступна жінка’ (Львівщина), як 
голий по степу ‘дуже швидко’ (Луганщина); гуляти по голодному степу ‘байдикувати’ 
(Луганщина); заїхати в степ ‘збожеволіти’ (Донеччина). 

2. Людина мислила себе частиною Всесвіту поряд з природними явищами і стихіями, 
деревами і тваринами, саме тому й зафіксовано таку велику кількість фразем з компонен-
том-деревом.

3. Аналізуючи окремі стійкі народні порівняння, можна помітити вплив давніх язич-
ницьких вірувань. Наприклад, з гаєм пов’язані звичаї водити (грати) веснянки-гаївки (на-
приклад, хороводна гра «Шума галайовська»), а у лісі (Шумі, Шумлячому) діти і молодь 
співали зеленосвятську закличну пісню «Шум... Шум... А в нашого Шума зеленая шуба... 
Ой дівки-парубки, зеленая шуба... Йдім, дівчата, Шума заплітати...», водили ритуальний 
танок «Кривий танець», бавилися в «Шум», «Кущ», «Горю-горю дуба».

4. Переглядаючи фразеологізми за семантичною ознакою, помічаємо чітке протиста-
влення живого і мертвого дерева. Живе дерево (особливо його різновиди – верба, береза, 
явір) характеризують естетику, позитив у зовнішності молодої людини, а мертве дерево 
(старе, гниле, трухляве, сухе), його сегменти та вироби із деревини – це абсолютний 
негатив.

5. Окремі фраземи двозначно позиціонують свою семантику. Таке протилежне зна-
чення мають фразеологізми: тупий як сибірський дуб і мудрий як старий дуб, ознака 
тупості / дурості обумовлена твердістю деревини, а ознака розуму / мудрості – довговіч-
ністю дерева;

скаже як з дуба зірве ‘дурниця’ і каже як з дуба зриває ‘красномовність’ – швидше 
за усе, ознака ‘відсутності інтелекту’ співвідноситься з дієсловом зірве, що характеризує 
одиничну дію, а ‘гарна мова’ – це процес постійний, тривалий і повторюваний (дієслово 
зриває);

руки грубі як обаполи ‘товсті’ і тонкий як обаполок ‘худорлявий’ – ці фраземи нале-
жать до різних мікродіалектів; очевидно, що обапіл (Баранівський район Житомирської 
обл.) і обаполок (Коростенський район Житомирської обл.) у кожній лексико-граматич-
ній структурі означають різні частини колоди, пор. обапіл 1. ‘дошка з крайньої зовнішнь-
ої частини колоди, розпиляної вздовж’; 2. ‘плаха, розпиляна вздовж колоди, розпиляний 
стовбур дерева’ [5 (5 : 462)]. 

6. У багатьох фразеологізмах зафіксовано архаїчні лексеми, які у сучасному побу-
товому та професійному мовленні уже не функціонують, вони збереглися подекуди в 
діалектних осередках та у структурі окремих фразем, наприклад: руки як тельмани (те-
льман ‘обрубок дерева’); п’яний як телесик (телесик ‘невеличка колода’); погляд як ши-
голлє (шиголлє ‘глиця сосни чи ялини’); преться як коштур (коштур ‘груба палиця’); 
товстий як комель (комель ‘нижній кінець відрубаного стовбура дерева’); ніс як ковеня 
(ковеня ‘загнута гілка’); ніс як ключка (ключка ‘загнута паличка’); живе як кий на груші 
(кий ‘частина тонкого стовбура або грубої гілки, очищеної від пагонів’); засмалилося як 
вужусє (вужусє ‘палиця, якою підгортали жар’); неповороткий як вушуло (вушуло ‘гру-
бий вертикальний стовп, що є опорою воріт’); руки загребущі як вилошники (вилошник 
‘роздвоєна гілляка’) [6].

7. Значна кількість фразеологізмів з порівняльним компонентом мають елементарну 
будову: суб’єкт який + сполучник як + об’єкт що: гладкий як колода, проте чимало фразем 
містять мотивацію вибору того чи іншого об’єкта для порівняння: гарна як липка в Пет-
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рівку. Окремі стійкі звороти вирізняються особливою метафоричністю, образністю, вір-
туальною видовищністю: робить як через пень колоду тягне; уперся як кілок в огорожу; 
влюбився як чорт у суху вербу тощо.

8. Фразеологізмам, залежно від контекстуального наповнення, властиве певне коно-
тотивне забарвлення, тобто до «предметно-логічного змісту денотата додаються оцін-
ний, емоційний, експресивний і функціонально-стилістичний відтінки» [7 : 235]: одна як 
верба у полі (стилістично нейтральна фразема), висока як сосна пишна (наївно-позитив-
на); спить як гай тріщить (іронічна), говорить як від гілляки відірваний (саркастична). 
Абсолютна кількість фразеологічних зворотів подають занижену оцінку особі: не просто 
ледачий, а робить як через пень-колоду; не просто щось неймовірне, а чим далі в ліс, тим 
більше дров (тим товстіші партизани).

9. В усіх без винятку фразеологізмах характеризується не дерево-дошка-пеньок-гілка, 
а людина. До того ж, оцінюється не власний інтелект, зовнішність, а йдеться про недоліки 
сусіда, дружини, свекрухи, дитини. Безумовно, така оцінка була образливою, проте через 
порівняння із зрозумілим доступно пояснювалися і характеризувалися поведінкові, інте-
лектуальні та фізичні вади. Також дотепним, образним словом значно легше було досягти 
виховного ефекту, домогтися позивних змін у поведінковій моделі індивіда.
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ОСОБЛИВОСТІ МОВИ РЕКЛАМИ  

З ТОЧКИ ЗОРУ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

В статье рассматриваются особенности рекламы з точки зрения когнитивной лин-
гвистики. Анализируется понятие «бренд» и некоторые его производные. Приводятся 
свойства этого понятия, возникающие в современную эпоху. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, бренд, реклама.
The article deals with features of concept «brand» from the standpoint of cognitiv linguis-

tic. The author considers concept «brand» and its trends in the modern time.
Key words: cognitiv linguistic, concept, brand.

Реклама це насамперед інформація про товари та послуги, про їх властивості, оцін-
ки, відмінності тощо. Реклама може бути візуальна та вербальна, а також комбінована 
(поєднання візуального та вербального), статична та динамічна. Все це вже свідчить 
про складність та різноманіття такого поняття як реклама. Реклама як явище людської 
культури розглядається лінгвістами, соціологами, філософами, економістами, мистецт-
вознавцями та правознавцями, психологами та іншими фахівцями, зокрема в процесі 
міждисциплінарних досліджень.

Технічні досягнення ХХІ століття зробили можливим виробництво великої кількості 
різноманітних товарів та послуг, транспортування цих товарів та послуг в багато пунктів 
в межах однієї країни та по всьому світу.

Традиційні та нові засоби комунікації значно розширюють можливості для інформу-
вання людей про товари та послуги.

 Завданням реклами є не тільки інформування людей про товари та послуги, але 
й створення попиту. Розширюється сфера застосування методів просування товару 
(послуги) на ринку, зокрема спроби звернути увагу на конкретні товари конкретного 
виробника, які за своїм призначенням та споживчими якостями майже не відрізняються 
від товарів інших виробників. Така ситуація стає типовою в технологічну добу, коли 
завдяки високим технологіям зростають можливості виробництва товарів та надання 
послуг. 

Отже, завданням реклами стає не тільки інформування людей про відповідні товари 
та послуги, не тільки про їх якості, оцінки, перспективи, місцезнаходження, умови та 
можливості придбання, але й додаткова емоційна оцінка, яка створює прихильність та 
довіру до відповідних товарів та послуг. З названими процесами пов’язане виникнення 
та поширення таких понять, як «бренд», «брендінг», «брендменеджмент» та інших, 
похідних від них, менш поширених та частотних.

Поняття «бренд», «брендінг», «брендменеджмент» з’явилися (як широко вживані 
лексичні одиниці) в українській та російській мовних сферах порівняно недавно. Можливо 
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назвати дев’яності роки ХХ століття – період, пов’язаний із значними перетвореннями 
в політичному, економічному, правовому житті України та Росії. Різноманітність ду-
мок та тлумачень щодо поняття «бренд», поява значної кількості літератури про це по-
няття [наприклад, 1; 2; 3] свідчать про важливість та неоднозначність цього явища в 
економічному житті. Все це робить актуальним дослідження цього поняття з точки зору 
лінгвістики.

Дана робота є спробою розглянути поняття «бренд» та деякі похідні слова як кон-
цепти. «Ідеї концептології як актуальної галузі знань, що ґрунтуються на спільних 
теоретико-методологічних засадах і принципах і проектуються на різні гуманітарні 
сфери, реалізуються в царині зіткнення наукових підходів і методик дослідження, зо-
крема з позицій психолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвістичної філософії, по-
зиційної логіки тощо» [6]. За останні роки когнітивній лінгвістиці присвячено багато 
робіт [наприклад, 4; 5; 6; 7]. В цих працях, які містять важливі теоретичні положення 
про те, як зберігаються наші знання про світ, як вони структуровані в мові в процесі 
комунікації, одним з важливіших об’єктів дослідження визначається концепт. Концепт 
– це ментальні сутності, які мають ім’я в мові та відображують культурно – національну 
уяву людини про світ. Концепти можливо порівняти із концентрованими елементами 
культурного оточення у свідомості людини (Ю. М. Лотман). З іншого боку, концепт – це 
те, за допомогою чого людина входить до культури, а у деяких випадках впливає на неї 
(Ю. С. Степанов) [10]. Концепт в цілому розглядається як багатомірне утворення, яке 
вміщує не тільки понятійно–дефініційні, але й конототивні, оціночні, асоціативні харак-
теристики [7:46].

Ціль даної роботи – розглянути поняття «бренд» як концепт, простежити зв’язки 
цього поняття з культурним та економічним життям людини.

 Цілі роботи обумовлюють постановку таких задач:
1. Визначити, сферу дії поняття «бренд»;
2. Визначити, особливості поняття «бренд», як концепту;
3. Дослідити особливості існування та тлумачення концепту «бренд».
В процесі дослідження ми спираємося на роботи О. С. Кубрякової [4], В. А. Маслової 

[7], В. І. Кононенко [6] з основних проблем когнітивної лінгвістики та концептології. Для 
визначення смислового обсягу концепту ми використовуємо таку методику [7]:

1) визначити референтну ситуацію, до якої належить даний концепт; 2) встановити 
місце даного концепту в мовній картині світу та мовній свідомості нації, при цьому 
словникову дефініцію можна вважати ядром концепту; 3) звертання до етимології та 
урахування її особливостей; 4) оскільки словникові тлумачення містять лише узагальнене 
уявлення про значення слова, а енциклопедичні словники про поняття, необхідно ви-
користовувати для аналізу різноманітні контексти: поетичні, наукові, філософські, 
публіцистичні. Але навіть така інтерпретація концепту в обмеженому обсязі статті 
неможлива, тому, спираючись на інформацію у фаховій літературі [1; 2; 3], розглянемо 
основні ознаки концепту «бренд» в відповідних текстах.

За даними економічних досліджень [наприклад, 1] брендінг значно покращує еко-
номічну діяльність підприємства. Він же потребує різноманітної підготовки, міждис-
циплінарних досліджень, залучення фахівців різних напрямків, інтеграції науки та 
мистецтва [2].

 На початку ХХІ століття на ринках Росії та України існує незначна кількість брен-
дів, а світові (міжнародні) бренди належать переважно виробникам США та інших 
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англомовних країн. Наприклад, найдорожчі бренди світу за даними компанії Inter-
brend (2001p.) – Coca – Cola,. Microsoft, IBM, General Elektric, Nokia, Intel, Disney, Ford, 
 McDonalds, AT&T [2].

А. Уіллер [2] пише, що в наш час навіть маленькі компанії вважають брендінг обо-
в’язковим. Відомий авторитет в галузі бізнес–консультування Том Пітерс навіть зазначив, 
що кожна людина повинна стати «живим брендом». Велике значення брендів пояснюють 
в першу чергу тим, що в світі спостерігається тенденція, коли фірми (компанії) створюють 
продукцію та послуги майже аналогічні, які майже не відрізняються, коли конкуренти 
пропонують споживачеві практично необмежений вибір товарів та послуг. В такій си-
туації вміння виділитися серед конкурентів, показати свої індивідуальні особливості 
стає все більш важливим та необхідним завданням. Запам’ятатися для споживачів – це з 
кожним днем більш значна, але все складніша задача, для фірм – виробників. Ця задача 
розв’язується за допомогою відповідних процедур в процесі організації діяльності, 
фірми та рекламування її продукції. В спеціальній літературі наводяться основні якості 
бренду [2]. Це – сміливість, можливість добре запам’ятовуватися, миттєво впізнаватися, 
ясність та постійність образу компанії, яскраве створення обличчя компанії, юридична 
захищеність, довгочасна цінність. Бренд повинен добре передаватися на різних носіях, в 
чорно-білому та кольоровому варіантах.

Для дослідження бренду як у прикладних, так і в теоретичних цілях можливо спо-
стерігати його у так званих «контактних точках». Це такі засоби (носії бренду), які на-
дають можливість укріпити бренд та передати його сутність.

Фахівці називають такі основні «контактні точки», які є видами діяльності з розпо-
всюдження бренду: – рекламування, просування товару, некомерційний маркетинг, сус-
пільні акції, зв’язки з громадськістю, поштові розсилки, виставки продажі, телефон, 
мережеві контакти, презентації, промови та виступи, поширення через співробітників, 
продукти, послуги, публікації, інформаційні бюлетні, упаковку, зразки товарів, комерційні 
пропозиції, електронну пошту, веб – сайти, фірмові бланки, візитні картки, замаскована 
(прихована) реклама, пам’ятні подарунки (сувеніри) [1; 2].

Все це свідчить про багатомірність такого поняття як бренд.
«Бренд» стає частиною загальновживаного лексикону. Його значення може зміню-

ватися в залежності від контексту. Розмаїття значень поняття бренд розкривається у 
своєрідних афоризмах, створених теоретиками та практиками реклами. Наприклад, А. 
Уіллер наводить такі афоризми Тома Пітерса «Бренд – це знак довіри», «це – символ, що 
змінює», «це – пристрій для сортування» та Уолтера Лендора: «Продукція створюється 
на фабриках, бренди створюються в умах» [2].

 В лінгвістичній (вербальній) формі бренду значну роль відіграє не тільки вербальне 
повідомлення, але й форма шрифту, яка є також частиною вербальної інформації, що 
впливає на підсвідомість [1]. Брендінг, як один з засобів реклами виник нещодавно, він 
має різнобічні властивості, ще важко створити його чітку дефініцію. В гуманітарних 
науках, науках, пов’язаних з людиною та її психічними властивостями, чітке визначення 
поняття не є типовим явищем на відміну від природничих наук [8; 9].

Часто визначення поняття залежить від контексту. Але уявлення про таке поняття 
як бренд може полегшуватись через аналогії з більш відомими явищами. Наприклад, 
розглянемо таке поняття як Нобелівська премія. Цю нагороду, на нашу думку, можна 
порівняти з всесвітньо відомим брендом оцінювання наукових та творчих досягнень. 
Авторитетність цієї відзнаки створюють не тільки грошова її цінність, але й велика 
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кількість видатних вчених, митців, громадських діячів, досягнення яких були оцінені 
цією нагородою та багато публікацій творів лауреатів, де віддзеркалюють результати 
їх праці, користь суспільству, що принесена цією працею. З цими славетними діячами 
ми зустрічаємося також в назвах установ та інших організацій. Встановлено багато 
нагород (наприклад, премії, стипендії, медалі) з ім’ям цих діячів (на пошану цих діячів). 
Без такого оточення, «рекламування» у всесвітньому масштабі, Нобелівська премія не 
була б такою авторитетною та почесною, якою вона є. Навіть противники цієї премії, 
які стверджують, що іноді вона надається з політичними (кон’юнктурними) цілями, в 
багатьох випадках визнають лауреатів як людей достойних.

Протиріччя притаманні, як будь–якому явищу, і поняттю «бренд». Наприклад, в Ін-
тернеті активісти організують акції протесту проти брендів. За думкою Наомі Клейн 
[3], в останній час бренди негативно оцінюються прихильниками антиглобалізації. По–
перше, бренди засуджують за те, «що за їх допомогою відкидаються більш значні світові 
цінності та системи переконань, а на перший план висуваються не культурні, а ділові 
звязки». По-друге, за допомогою брендів зручно поширювати різні суспільні погляди. 
Висловлюючи таку негативну оцінку брендів, Наомі Клейн як позитивну перспективу 
бачить суспільство, де будуть об’єднані економіка і капітал, а також відповідальність 
громадян перед світом. Така громадська відповідальність є, за думкою Н. Клейн, альте-
рнатива «влади брендів» [3]. Будь-яке явище може мати позитивні або негативні сторони. 
Головне – відповідальне ставлення тих, хто з цим явищем пов’язан. Так і бренди, якщо їх’язан. Так і бренди, якщо їх 
власники усвідомлюють відповідальність за свої дії, можуть стати інструментом соціаль-
ного, етичного та наукового прогресу [1: 240].

 В сучасному світі вже спостерігається тенденція, коли бренди з економічних інстру-
ментів перетворюються на символи, які визначають цілі та очікування фірм [1: 270]. «Нама-
гайтеся бачити в своїх брендах людей, а не символічні абстракції. Вони набагато складніші. 
Вони мають особистісні характеристики, силу та якості, які не можливо чітко відобразити 
в бухгалтерському записі або за допомогою чіткого книжкового визначення. Описати бренд 
складно, як описати особистість». Драбо Кенон наводить такі результати опитування: «На 
групових опитуваннях споживачі часто говорять про бренди, як про людей. Вони можуть 
описати їх особистості. Вони можуть сказати: якщо цей бренд матеріалізується, він буде 
мати такий колір, такий вік. Люди говорять про бренди, як про друзів» [1: 272].

Такі незвичайні особливості відкриваються нам з поняття «бренд» – шлях, пройде-
ний від звичайної торгової марки – графічного знака, до особистісної характеристики.

З дослідження поняття «бренд» з точки зору когнітивної лінгвістики можна зробити 
такі основні висновки:

1. Бренд є поняттям реклами та існує насамперед у сфері реклами;
2. Поняття «бренд» з точки зору лінгвістичної науки може розглядатися як мовна 

категорія або концепт та вивчатися методами когнітивної лінгвістики; 
3. Поняття «бренд» не має в сучасній науці чіткого визначення, та визначається за 

допомогою багатьох визначень, афоризмів, понять, в залежності від цілей, ситуації та 
контексту;

4. На думку деяких дослідників, бренд треба вивчати, як вивчають особистість.
5. Бренд це не тільки звукова та графічна словоформа та зображення, але й сукуп-

ність уявлень, асоціацій, які виникають у споживачів в процесі просування бренду – спе-
ціальної процедури, яку організують та здійснюють фахівці з реклами, використовуючи 
результати різних наук та практичних досліджень.
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6. На прикладі брендів можливо вивчати процеси індивідуалізації словоформ, які 
пов’язані, зокрема, з демократизацією та технологізацією суспільства (розширення мож-
ливостей індивіда).

7. Контактні точки (пункти), які наводяться у даній статті, можуть бути одним з ос-
новних джерел вивчення бренда як лінгвістичного поняття. 
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ЗООМОРФНАЯ МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

У даній статті досліджується теорія концептуальної метафори, поняття «мета-
форична модель» і політичний наратив. В статті розглядається зооморфна метафора,наратив. В статті розглядається зооморфна метафора, 
фрейм «Тварини» і слот «Ссавці» в політичному наративі «Президентські і парламент-
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model» and political narrative. The zoomorphic metaphor, its frame «Animals» and its slot 
«Mammals» are examined in political narrative «The president and parliamentary elections in 
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Целью данной статьи является исследование теории концептуальной метафоры и ее 
конкретных моделей в политическом дискурсе, которая стала одной из основных и стре-
мительно развивающихся направлений современной когнитивной лингвистики.

Современная когнитивная наука (Дж. Лакофф, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, 
Ю. Н. Караулов, И. М. Кобозева, Е. С. Кубрякова, А. П. Чудинов и др.) рассматривает 
метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования 
и объяснения мира. Человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и 
мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он живет, а также 
стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать существующую в 
сознании адресата языковую картину мира [1; 2; 3; 4; 5;6 ].

В данной работе мы исследуем системы метафорических моделей, используемых в 
украинских политических текстах, связанных с президентскими и парламентскими вы-
борами 2004 –2006 годов.

А. Н. Баранов считает, что «метафорическая модель – это понятийная область (об-
ласть источника в когнитивной интерпретации метафоры), элементы которой (смыслы 
и сочетания смыслов) связаны различными семантическими отношениями («выполнять 
функцию», «способствовать», «каузировать», «быть частью», «быть примером» и др.), 
причем каждый элемент модели соединен с другими элементами существенно более 
сильными связями, чем с элементами других понятийных областей [3].

 В нашем исследовании мы будем придерживаться описание метафорической мо-
дели, приведенное А. П. Чудиновым. «Метафорическая модель – это существующая 
и/или складывающаяся в сознании носителей языка схема связи между понятийными 
сферами, которую можно представить определенной формулой»: «X – это Y». ПримеромX – это Y». Примером – это Y». ПримеромY». Примером». Примером 
могут служить метафорические модели, представляемые следующими формулами: ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это ВОЙНА; ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – это 
ПУТЕШЕСТВИЕ. Отношение между компонентами формулы понимается не как прямое 
отождествление, а как подобие. Соответственно, формула «X – это Y» обозначает, чтоX – это Y» обозначает, что – это Y» обозначает, чтоY» обозначает, что» обозначает, что 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ метафорически уподобляется ВОЙНЕ. В соот-
ветствии с названной формулой системе фреймов (слотов, концептов) одной менталь-
ной сферы (сферы-источника) служит основой для моделирования ментальной системы 
другой сферы (сферы-магнита). При таком моделировании в сфере-магните обычно со-
храняется и эмотивный потенциал, характерный для концептов сферы-источника, что 
создает широкие возможности воздействия на эмоционально-волевую сферу адресата в 
процессе коммуникативной деятельности [7].

Материалом для исследования послужили тексты, связанные с президентскими и 
парламентскими выборами в Украине в 2004-м и 2006-м годах. Данные тексты анализи-
руются, как политический нарратив – совокупность политических текстов разных жан-
ров (листовка, лозунг, партийная программа, митинговая речь, аналитические статьи в 
газете и журнале, телеинтервью и др.), тематически сконцентрированных вокруг опреде-
ленного политического события. Данное определение близко к дефиниции, приведенной 
Е.  И. Шейгал, которая рассматривала комплекс публицистических текстов, связанных с 
политическим скандалом [8]. Еще ранее для обозначения подобного понятия предлагал-
ся термин «сверхтекст». [9]

Для политического нарратива (сверхтекста) характерны тематическое единство, об-
щность основных действующих лиц, локализованность во времени и пространстве, об-
щая событийная канва. Так, например, уже само название данного политического нарра-
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тива определяет его тематическое единство, в этом нарративе легко выделяются основные 
действующие лица (В. Ф. Янукович, Р. Безсмертный, Ю. В. Тимошенко, В. А. Ющенко и 
др.), границы во времени (2004-2006 годы) и пространстве (Украина), событийная канва 
(назначение срока выборов, выдвижение кандидатов, предвыборная агитация, голосова-
ние, подведение итогов и др.). Вместе с тем, для политического нарратива характерны 
многоголосие участников политической борьбы, множественность повествователей (по-
литики, журналисты, чиновники, избиратели и др.) и, соответственно, множественность 
точек зрения, разнообразие жанров (листовки, предвыборные обращения, агитационные 
и аналитические статьи и др.), различие этических, эмоциональных и иных оценок, раз-
нообразие используемых коммуникативных стратегий и тактик, различный уровень вла-
дения языком и избирательными технологиями, разнообразие политических взглядов, 
нравственных принципов и степени «политической ангажированности» коммуникантов. 
Определенные типы политических нарративов (например, выборы в Украине 2004 и 
2006 гг.; президентские выборы в Украине и в других странах) объединяют общие черты, 
но каждый новый политический нарратив имеет специфические признаки, в том числе, и 
в сфере метафорического моделирования политической ситуации.

При исследовании концептуальных сфер-источников метафорической экспансии в 
политическом нарративе (сверхтексте) «Выборы в Украине 2004-2006 годы» было об-
наружено, что борьба за голоса избирателей чаще всего концептуализируется как «Мир 
животных». К ним относятся следующие фреймы: «Животные», «Действия животных», 
«Части тела животных», «Жилище животных», «Объединения животных», «Обращение 
с животными». 

Такая высокая употребительность и большие возможности для развертывания этой 
модели связано с тем, что важным источником концептуализации общественной жизни 
в нашем национальном сознании традиционно является мир живой природы. Человек 
чувствовал себя ее частью, искал в ней образцы для осмысления общественной жизни и 
своего отношения к социуму.

А. Н. Баранов справедливо замечает, что в целях изменения общественного сознания 
после октября 1917 г. была предпринята «попытка совмещения органистического спосо-
ба мышления (представленного метафорами организма, растения, дерева, человека), 
которое имело глубокие корни в общественном сознании, с механистическим, рациона-
льным мышлением, зафиксированном в метафорах механизма, строительства, мотора и 
пр.» [3; 4]. На какое-то время метафоры из мира живой природы действительно стали ме-
нее распространенными, однако тенденции органистического мышления живы и в сов-
ременном политическом дискурсе, хотя на каждом новом этапе общественного развития 
зооморфные метафоры развертываются в соответствии с «духом времени». Значимость 
органистической метафоры особенно велика в текстах с установкой на фундаменталь-
ные национальные ценности, на возвращение «к источникам».

Особенно буйным цветом расцвела зооморфная метафора в период «перестройки». 
Зооморфная метафора не сводится к инвективам, в политической речи этого периода 
широко используются и другие пласты образов, восходящих к царству животных [3; 4].

В XXI веке продолжается активное развитие концептуальной метафоры «Современ-XXI веке продолжается активное развитие концептуальной метафоры «Современ- веке продолжается активное развитие концептуальной метафоры «Современ-
ная политическая действительность – это мир животных», причем это развитие проис-
ходит асимметрично: одни образы и связанные с ними эмотивные смыслы оказываются 
чрезвычайно актуальными, а другие – надолго «остаются в запасе».

В БТС русского языка под редакцией Кузнецова С. А. указано, что зооморфизм (от 
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греч. zoom – животное и morphe – форма) – наделение чертами животных реальных илиzoom – животное и morphe – форма) – наделение чертами животных реальных или – животное и morphe – форма) – наделение чертами животных реальных илиmorphe – форма) – наделение чертами животных реальных или – форма) – наделение чертами животных реальных или 
воображаемых объектов; представление богов и духов в образе животных [10].

В новом словаре иностранных слов под ред. В. В. Адамчика указано, что зооморфизм 
– представление духов и богов в образе зверей, предшествовавшее, а иногда и сопутство-
вавшее, человекоподобию сверхъестественных сил (антропоморфизм) [11].

Г. Н. Скляревская считает, что «переносы из сферы «животное» направлены только на 
сферу «человек». Исследователь также отмечает, что «тип регулярного метафорического 
переноса Животное → Человек играет в языке роль одного из самых сильных экспрес-
сивных средств, обычно такие наименования-характеристики направлены на дискредита-
цию, резкое снижение предмета речи и обладают яркой пейоративной окраской» [12].

Так, с помощью зооморфизмов язык изобретает самые разнообразные характеристи-
ки человека, в большинстве случаев пейоративные: внешности (кляча, бык, клуша), пси-
хологические (скот, собака, тигр), нравственные (петух, ерш, жук), социальные (индюк, 
букашка, паразит, крыса).

В виду обширности исследуемого материала мы приводим фрейм «Животные» и 
первый слот «Млекопитающие».

Фрейм 1. Животные
В современном политическом дискурсе преобладают метафорические модели с об-

разами животных, которые широко распространены на территории Украины, например: 
кот, собака, волк, конь, корова, и т. п.

Слот 1. Млекопитающие
Это наиболее объемный слот рассматриваемого фрейма, так как его концепты встре-

чаются намного чаще в политической речи, чем образы птиц, рыб и насекомых. 
В наше время в политической речи распространены образы кота и собаки, которые 

несут пейоративную оценку: Леопольд, подлый трус, российский кот и западный кот, 
которые дерутся за кусок мяса, кот в мешке, шкодливый кот Леопольд, жирный кот, 
кучка жирных котов, а-ля кот Леопольд, а также, цепной пес, собаки, не бойцовских 
пород, а маленькие, типа такс, суперуспешная политическая приживалка на корот-
ком поводке.

Например:
Мы ликвидируем льготы и привилегии многочисленных «жирных котов» – липо-

вых бизнесменов, которые тысячами развелись вокруг властных кабинетов.
(П. Симоненко, КПУ)

Политическая партия «Совесть Украины» ставит себе цель и словом, и делом 
оказывать содействие возрождению важнейшего национального капитала – совес-
ти. Если же совесть среди нас будет ценить меньшинство, то деньги будут лишь у 
небольшой кучки жирных котов!

(Программа политической партии «Совесть Украины»)
Украина все больше напоминает мне большой кусок мяса, за который дерутся 

два кота. Российский кот считает, что мясо исторически принадлежит ему, и 
было украдено, поэтому он чувствует себя оскорбленным и униженным. Западный 
кот думает, что Россия всегда очень плохо относилась к этому мясу, поэтому 
отобрать его – священный долг. 

(В. Ерофеев, Herald Tribune, U�A, 03.04.2006)В. Ерофеев, Herald Tribune, U�A, 03.04.2006). Ерофеев, Herald Tribune, U�A, 03.04.2006)Ерофеев, Herald Tribune, U�A, 03.04.2006), Herald Tribune, U�A, 03.04.2006)
Он (В. Янукович – прим. авт.) так не любил «шкодливого кота Леопольда», но, 

со временем, уразумел, что Майдан, таки да, «очистил» Украину. 
(Ю. Тымчук, Власть денег, №31-32, 08.2006)
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«Наша Украина» скрывает от избирателей кандидата в премьер-министры, 
поэтому голосовать за нее – как покупать кота в мешке.

(В. Сенченко, Свобода, №27, 02.2006)А помните вопль души Януковича?
«Леопольд, подлый трус, выходи!». Такой себе бело-голубой мышонок.

(А. Юрчук, Киевский телеграф, №46, 11.2005)
Вот и решил премьер-министр встретиться с нефтетрейдерами, чтобы убе-

дить их не повышать цены на топливо. Результатом дискуссии стало подписание 
пятистраничного меморандума о партнерстве.

Главная мысль меморандума – давайте дружить а-ля кот Леопольд.
(Терехин, К. Панова, Корреспондент, №33, 26.08.2006)

Рассмотрим теперь метафорическую модель с образом кота в английском языке. В 
Collins Cobuild Idioms Dictionary [21], приведены следующие метафоры со словом Cobuild Idioms Dictionary [21], приведены следующие метафоры со словом cat:

cat and mouse and mouseand mouse mousemouse

игра в кошки и мышки

In a contest or dispute, if one person plays cat and mouse 
with another, the first person tries to confuse or deceive the 
second in order to defeat them. You can also say that they play a 
game of cat and mouse.

Например:: 
A diplomatic game of cat and mouse is continuing between the United Nations and the 

warring factions in the Yugoslav crisis.
(The Washington Post, �eptember, 2004)

They were arrested after a cat-and-mouse chase through the fields.
(The Washington Post, November, 2005)

a fat cat
полит. – толстосум; бизнес-

мен, субсидирующий какую-
либо политическую партию или 
кампанию; ≡ денежный мешок

You can refer to a businessman or politician as a 
fat cat when you disapprove of the way they use their 
wealth, power, and privileges, for example, because it 
seems unfair or wrong to you.

Например::
Next to political dinners, the biggest party funds are the contributions from the fat cats 

of big business.
(Newsweek, March, 2005)Newsweek, March, 2005), March, 2005)March, 2005), 2005)

Наряду с обедами, устраиваемыми в политических целях, крупнейшим источни-
ком пополнения партийной кассы являются суммы, вносимые финансовыми тузами.

The Government should launch an inquiry into the fat cats of commerce making huge 
profits out of the public.

(Time, May, 2004)
 Вышеприведенные примеры показывают, что метафорические модели со словом 

– «cat»cat»», используемые в английском политическом дискурсе, носят реже отрицательную 
окраску, чем подобные метафоры в русском языке. Они менее агрессивные, и менее жес-
токие. 

Образ собаки является типичным источником современных политических зооме-
тафор, которые несут пейоративную оценку. В БТС русского языка под ред. Кузнецо-
ва С. А. [5] указано, что:

вешать всех собак на кого-либо – сваливать все на кого-либо.
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Например:
А что же Безсмертный? Вряд ли стоит вешать на него всех собак за то, что 

переговоры зашли в тупик. Это прогнозировалось. 
(Власть денег, № 40, 10.2006)

В исследуемых нами политических текстах метафора с образом собаки используется 
для описания жесткого, злого, грубого человека.

Например:
Поскольку в Украине развязана махровая антироссийская истерия и власть, и 

ее бешеные псы из политиков и журналистов обвешивают ярлыками и пытаются 
оглушить непрерывным гавканьем политические партии, защищающие межгосу-
дарственный Союз Украины с Россией и Беларусью, т.е. я предлагаю честно разо-
браться в сути национальных интересов.

(Н. Витренко, Народная оппозиция, 01.2006)
Есть партии – «жирные коты», а есть партии – собаки, не бойцовских [по-

род], а также, маленькие, типа такс, которые очень важны для окончательных 
раскладов.

(Вадим Карасев, 
директор Института глобальных стратегий, 

характеризует партии на парламентских выборах 2006 г.)
Его коллега по фракции Петр Порошенко был более краток. «Будем проводить свои 

законопроекты, будем являться тем цепным псом, который не будет позволять никому рас-
слабляться», – оптимистично заявил он. Однако результаты дележа комитетов дали повод 
сомневаться в искренности устремлений «Нашей Украины» быть «цепными псами».

(Т. Кремень, Корреспондент, № 28, 07.2006)
Анализируя политическую карьеру Н.Витренко, можно было бы назвать ее су-

перуспешной политической приживалкой на коротком поводке, которой пользу-
ются, и бросают, как отработанный материал.

(Корреспондент, №32, 08.2006)
Сейчас рассмотрим метафорическую модель с образом «dog»dog»» – собаки в английском 

языке. В Collins Cobuild Idioms Dictionary [21] даны следующие метафорические выра-Cobuild Idioms Dictionary [21] даны следующие метафорические выра- Idioms Dictionary [21] даны следующие метафорические выра-Idioms Dictionary [21] даны следующие метафорические выра- Dictionary [21] даны следующие метафорические выра-Dictionary [21] даны следующие метафорические выра- [21] даны следующие метафорические выра-
жения со словом «dog»:dog»:»:

dog-eat-dog
≡ человек человеку волк; 

волчий закон; закон джунглей

You use dog-eat-dog to describe a situation in which 
everyone wants to succeed and is willing to harm other 
people or to use dishonest methods in order to do this.

Например::
In the 1999 campaign, he said that if it was going to be «dog eats dog» he would do 

anything it took to get himself re-elected.
(Herald Tribune, April, 2004)

The TV-business today is a dog-eat-dog business.
(The Washington Post, October, 2006)

go to the dogs
разориться; пойти прахом; пойти прахомпойти прахом прахомпрахом

If you say that a country, organization, or business is 
going to the dogs, you mean that it is becoming less pow-
erful, efficient, or successful than it has been in the past.
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Например::
Television, we warned, would go to the dogs under the Government’s crazy branchising 

system.
(The Herald Tribune, 06.2006)

In the 1980s the country was fast going to the dogs.
(The Time, January, 2005)

В украинской политической речи широко представлена метафорическая модель 
с образами «коня», «лошадки», «коровы», «теля» и т. п.

Темная лошадка. О новом премьере Крыма Викторе Плакиде известно лишь то, 
что он далек от политики.

(Ю. Зущик, Корреспондент, № 22, 06.2006)
Станет Тимошенко премьером – очень хорошо, не станет – подождет в оппо-

зиции и въедет во власть не на одном белом коне, а на целой тройке рысаков.
(О. Полищук, Комментарии, № 20, 05.2006)

Судьба премьера подобна судьбе наездника на мустанге – садясь на дикого 
коня, тот знает, что слишком долго не удержится.

(Ю. Ехануров, экс-премьер-министр Украины, 
рассуждает о судьбе главы Кабмина)

Сейчас, после проведения саммита Большой восьмерки в Санкт-Петербурге, 
Россия чувствует себя на коне.

(Небоженко, Корреспондент, № 34, 08.2006)
При всем уважении к Владимиру Павловичу констатируем, что именно о таких 

людях фольклор говорит: «Старый конь борозды не испортит, но и глубоко не 
вспашет».

(о В. П. Горбулине, и.о. Секретаре СНБОУ, 
Ю. Тымчук, Власть денег, № 39, 10.2006)

К слову, союз мечтающих возвратиться в премьерские кресла Юлии Тимошенко 
и Виктора Януковича – союз коня и трепетной лани. Они никогда не договорятся 
по принципиальным вопросам. 

(М. Майский, Наша Земля, № 6, 02.2006)
В политическом дискурсе Украины зооморфная метафора с образами «коня», 

«лошади» носит положительную оценку.
Кроме, естественно, сельскохозяйственных товаропроизводителей, которых 

чиновники возвели в статус «священной коровы», всемерно защищая на словах от 
происков алчных трейдеров-перекупщиков, зажравшихся переработчиков и базар-
ных торговцев.

(О. Музыченко, Комментарии, № 5, 02.2007.)
Внешнюю политику Кучма проводил по мудрой крестьянской пословице: ласко-

вое теля двух маток сосет. От Запада он получал миллиардные кредиты, от Рос-
сии – дешевые газ и нефть.

(Д. Попов, И. Мильштейн)
Итак, подводя общие итоги рассмотрения метафорических моделей с исходными 

понятийными сферами «Царство животных», еще раз подчеркнем их традиционность, 
детальную структурированность сфер-источников, принадлежность этих сфер ближай-
шему кругу интересов человека. Все это обеспечивает сохранение высокой частотности 
соответствующих образов.
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Тип метафорической модели «Политика – это царство животных» играет в полити-
ческом дискурсе роль одного из самых сильных экспрессивных средств, обычно такие 
наименования-характеристики направлены на дискредитацию, резкое снижение предме-
та речи и обладают яркой пейоративной оценкой.

Для зооморфной политической метафоры очень значимы концептуальные векто-
ры жестокости и агрессивности: образно уподобляемый животному человек (или иной 
субъект политической деятельности) нередко сам уподобляется животному. Он забыва-
ет о гуманности, ведет себя как эксплуататор, ему некогда любоваться грациозностью 
животных, их верностью, отвагой и другими качествами, которые так привлекают нас в 
живой природе. Другими словами, современная политическая метафора не обладает раз-
нообразными возможностями зооморфных образов. Причины этого коренятся, разумеет-
ся, не в особенностях исходной понятийной сферы и не в возможностях русского языка, 
а в том, какие реалии необходимо обозначить и какие эмотивные смыслы востребованы 
политической ситуацией. Мы должны надеяться на мудрость будущих поколений поли-
тиков и журналистов, на общее смягчение нравов и изменение концептуальных векторов 
украинского политического дискурса.
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THE �������E OF PO��T����

Given the significance of politics in everyday life, this study investigates the way the media 
reflects and interprets political activities of the politicians involved in international relations. 
Language is the means of conveying the message; thus, one of the most important functions 
of the informative style is the dissemination of information. The authors of this study aim at 
examining language use in explicit and implicit messages in a corpus of texts drawn from the 
Economist by investigating the expressive resources of the language, i.e. metaphors used in 
informative texts. The authors believe that the awareness of language use can lead to a better 
understanding of the way international relations function.

Key words: politics, politicians, The Economist, informative style, metaphors.
 

�ntroduction

The words politics and politicians usually have negative connotations. We often gain per-
ceptions of them from the mass media as language tells us a lot about the politicians and those 
who report on their work and life. In general, politics and language are closely connected. 
It is argued that «politics is language and, at the same time, language is politics [Lakoff, 1: 
13]. Moreover, «any political action is prepared, accompanied, controlled and influenced by 
language» [�chдfner, 2]. Political language has been applied to denote a purposeful use of 
language in politics, i.e. internal or external political communication or the specific vocabulary 
related to politics [ibid.]. Articles in periodicals such as The Economist belong to the genre of 
external political communication. 

The mass media pay an important role in shaping the perception of politicians. In political 
discourse, explicit and implied meanings are revealed through stylistic devices. 

Metaphor is ‘an indispensable basis of language and thought» [Goatly, 3: 1]. Thus, the aim 
of this article is to investigate the way The Economist reflects and interprets political activities 
of the politicians involved in international relations. The following enabling objectives have 
been set: 1) to study the selected theories on functional styles and the role of stylistic devices 
used in the relevant functional style related to the domain of politics; 2) to analyse the use of 
metaphor in political discourse; 3) to draw relevant conclusions.

The authors hypothesize that metaphors used in the informative style of political discourse 
are powerful persuasive devices, however, mostly creating negative connotations. Moreover, 
they are usually trite metaphors for the audience to comprehend the message. 

The authors have applied the selected model of research methodology [based on Galperin, 
4: 321- 322] in several stages. First, a corpus of on-line articles from The Economist was iden-
tified. On-line articles were chosen because of two reasons: it was easier to do the fre�uency 
analysis of the stylistic devices and on-line articles provide access to a wide readership. Next, 
the taxonomic and the content analysis of the texts and the semantic analysis of the words and 
phrases were performed. The fourth stage was the stylistic one, in which the authors of this 
article sought to find out the implied meaning of various stylistic devices used in the selected 
articles. Finally, the functional stage or the synthesis of all the stages took place in order to 
interpret the conceptual information of the political texts. 
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Theoretical framework

Discourse refers to actual language use in context and consists in different genres, e.g. 
mass media. The awareness of style is essential for the understanding of language in use in 
political discourse; thus, it is important to determine the style used in The Economist and its 
characteristic linguistic features. 

Depending on the content of the text and the goals of communication, the author of an 
article selects the most appropriate linguistic style. The Economist is a weekly periodical fo-
cusing on such subjects as international news, politics, business, science, technology and the 
arts. It aims at keeping the society informed of current political and social issues. In order to 
reach the communicative goal, the periodical uses both the emotively neutral and the expres-
sive linguistic means.

Different classifications of styles exist, but the aim of this article is neither to discuss the 
merits and drawbacks of each classification nor describe the characteristic features of each style. 
It aims at defining the functional style of The Economist in order to be able to examine the corpus 
of the selected articles. Therefore, we present only a selected analysis of the functional styles. 

Galperin [4: 34] proposes the following major functional styles: belles-lettres, publicistic 
literature, newspapers, scientific prose, and official documents. The newspaper functional style 
is characteristic of brief news items and communi�uйs, headlines, notices and advertisements. 
The publicistic functional style is the style of oratory, essays, and feature articles in newspapers 
and journals [ibid.]. Feature articles interpret news and add depth and emotive colouring to the 
news. �ince The Economist takes a strong editorial stance on many issues, it can be considered 
to belong to the publicistic style. Articles on politics, economics, social issues aim at exerting 
influence on public opinion, convincing the reader to accept the point of view presented in the 
article not merely with the help of argumentation, but also with a determined choice of the 
expressive means of language.

Rozenbergs [5] classifies styles into: the scientific and popular scientific, administrative, 
informative, collo�uial and literary styles. The linguist contends that the informative style has 
great socio-political significance, and it is typical of newspapers, periodicals, speeches, radio 
and television broadcasts, and books of an informative nature [ibid]. Its main functions are to 
influence and to persuade. Van Dijk [6] emphasizes the role of the mass media, «Media power 
is generally symbolic and persuasive, in the sense that the media primarily have the potential 
to control to some extent the minds of readers or viewers, but not directly their actions.» The 
linguist [ibid.] sees political discourse as a class of genres defined by a social domain - politics. 
The taxonomy proposed by the Latvian linguist Rozenbergs is relevant for the present research 
as it is based on the classification of styles according to their social function. The informative 
style includes the texts related to the mass media and uses both emotively neutral linguistic de-
vices in order to provide such basic information as facts, figures, examples, �uotations and the 
emotively expressive resources of the language, which indicate the author’s attitude towards 
the content of the text, which can be positive and negative. However, to exert the desired effects 
on the reader, the writers often use epithets, comparisons, metaphors, metonymies and other 
stylistic devices. Due to the restrictions imposed on the volume of this article, only metaphors 
will be examined because of their pervasiveness in political discourse.

Materials and methods

The U�A is Latvia’s strategic partner. The Ministry of Foreign Affairs of Latvia has an-
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nounced that «Latvia must continue to develop relations with its strategic ally both at the bilat-
eral level and by joining the U.�. in broader regional activities» [7]. Thus, the U�A has been 
and continues to be an important ally in the international relations. This explains the authors’ 
interest in the articles about the next U�A president. 

In U� politics, there is usually an incumbent running for the White House. It is known 
that the presidential election campaigning is well under way. The authors of this article ap-
plied the selected model of research methodology (see above) to study a number of articles on 
the U� presidential candidates, including the articles on Mr. Rudy Giuliany, Mr. John McCain 
and others. However, the articles written about Mrs. Hillary Clinton, Mr. Barack Obama and 
Mr. Al Gore were chosen for a more detailed analysis in this research since they are the candi-
dates presently considered the most capable of making a serious run. 

Results

Halliday [8: 319] distinguishes between metaphor, which is a word or phrase used for 
something resembling that which it usually refers to, whereas metonomy is a word or phrase 
used for something related to that which it usually refers to. Metonymy is used to establish 
a relation between the dictionary and contextual meanings by establishing some kind of 
association connecting the two concepts which these meanings represent. For example, the 
President of the United �tates and his government are sometimes replaced by the term «The 
White House», e.g. in the article about about Mrs Clinton, a sub-heading reads «The road back 
to the White House». Metaphor can be defined «as a power of realizing two lexical meaningsMetaphor can be defined «as a power of realizing two lexical meanings 
simultaneously» [Galperin, 4: 140] as a word or phrase denoting one idea is applied to another, 
suggesting a likelihood between them. Metaphors can be classified according to their degree of 
unexpectedness. Unpredictable metaphors are called genuine metaphors, whereas those meta-
phors that are commonly used and are fixed in dictionaries are trite or dead metaphors. Orwell 
[9: 130] draws a distintion between dead and genuine metaphors:

A newly invented metaphor assists thought by evoking a visual image, while on the other 
hand a metaphor which is technically ‘dead’ (e.g. iron resolution) has in effect reverted to being 
an ordinary word and can generally be used without loss of vividness.

It is often difficult to distinguish between genuine and dead metaphors since the concepts in 
many dead metaphors have incongruity between them. For instance, the example mentioned byincongruity between them. For instance, the example mentioned by 
Orwell seems to have some strangeness between the terms, and the metaphor could be treated 
as a genuine metaphor too. Likewise, Galperin [4: 143] argues that «trite metaphors may re-
gain their freshness through the process of prolongation of the metaphor». Genuine metaphors 
are typical of the literary style, whereas trite metaphors are fre�uent stylistic devices in the 
informative style because of their lack of ambiguity. 

Metaphors can be classified according to the semantic features, for instance the parts of the 
body, health and illness, animals, construction and buildings, machines, vehicles and tools, etc. 
The metaphors used in political discourse often draw from the terminology of sports and warfare. 
Howe [10] argues that politics «is typically conceived as being either a rule-bound contest (sports 
metaphors) or as an unpredictable exercise of power (war metaphors)». �ports and war metaphors 
are ‘not just rhetorical devices for talking about politics, for they exemplify how people ordinarily 
conceive of politics» [Gibbs, 1994 in Beard, 11: 22]. Lakoff and Johnson bring out the argument 
is war metaphor and argue that «it structures the actions we perform in arguing» [12: 2]. The 
idea that politics is like a war has been supported implicitly and explicitly in The Economist. It 
is claimed that «…the Clintons have always regarded politics as a continuation of war by other 
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means, and Mrs. Clinton is an even tougher fighter than her husband» [13]; Mr. Gore is said to 
«look horribly out of place in the political bear pit» [14], the noun pit being a hole in the ground, 
and the attribute bear being a large strong animal. Another wild animal is used in the article about 
Mr. Obama, ‘he said, with a nod at the civil-rights lions in the audience’ [15]; thus, suggesting 
that the people in the audience were powerful and ready to fight for the power. Even the noun 
dove, which means a politician, who prefers peace and discussion to war, is used in the negative 
sense ‘he is far from the dove’, which implies that he is a hawk (i.e. a politician who believes in 
using military force). Another war metaphor ‘the area in which the president has most room to 
manoeuvre’ [13] is employed to suggest the use of cleverly planned and often dishonest methods 
to get the desired result without fighting. 

Also sports metaphors are widely used in the analysed articles. For instance, the word race 
was used 9 times in the selected articles. The word means a situation in which the candidates 
are competing with each other to win a position of power, i.e. the position of the president of the 
U�A, e.g. ‘he won his race easily’ [15], ‘her front-runner status’ [13], ‘to jump into the presi-
dential race’ [15]. Another trite metaphor often used in politics is the verb to run, which means 
to try to be elected in an election. This is typical of American English, the British e�uivalent 
being to stand. In the selected articles, it was used 7 times, e.g. the running for a seat/ an office/ 
[14] run for president [15]. It was mentioned only once to speak about Mr. Obama to refer to 
the business he was in charge of, ‘…a first-term senator with no executive experience since 
running the Harvard Law review…’. Out of the scrutinized articles, the term front-runner [13], 
which is used to speak about the person who is most likely to succeed in the pre-election cam-
paign, is used twice but only to refer to Mrs. Clinton. However, Mr. Obama ‘trails her by ten 
points’, and ‘he leads in none of the early primary states’, i.e. loses in the competition. ‘Head-
to-head polls’ the adjective head-to-head is used to show that the results in the polls indicate 
that Mr. Obama is competing directly with other candidates. The above-mentioned metaphors 
are the examples of trite metaphors.

We can find other interesting metaphors, e.g.‘Her [Mrs Clinton] arrival in the White House 
would force America to live through a continuation of a bad-tempered soap opera that began 
in 1992’ [13]. The metaphor soap opera is drawn from the American culture and in particular 
from the sphere of entertainment. As we know, a soap opera is a television or radio story about 
the daily lives and relationships of the same group of people. The year 1992 is a reference to 
the year when Bill Clinton was elected the 42nd President of the U�. The term soap opera is 
used as a metaphor for rather tacky activity in politics, and if something is tacky, it looks cheap 
or badly made, and shows poor taste. 

The clichй is an expression that has become trite or that has been used so much that it is not 
effective any longer [16]. Glucksberg [17: 14] considers that the expression opening Pandora’s 
box borders on clichй. However, it seems that the expression is still original and produces the 
desired effect as in the following example, ‘�ince then Mr. Bush has turned into a Pandora’s 
box of risky schemes’ [15].

Thus, this paper has intended to show that the media is actively involved in the discursive 
construction of the reality and that metaphors are important linguistic devices that help to un-
derstand the implicit and explicit meaning of political messages. 

�onclusions

This paper has studied the use of metaphors in the articles from the periodical The Econo-
mist. It has been an attempt to show that the use and study of metaphor cannot be restricted to 
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the literary style since it is a valid stylistic device applied in the informative style of political 
discourse. The authors of this article have come to the following conclusions:

• The general aim of the informative style is to exert influence on the reader using emo-
tively neutral linguistic resources and emotively expressive stylistic means, which indicate the 
author’s positive or negative attitude or express a personal tone.

• Metaphors communicate something, which is difficult to express using neutral linguistic 
means.

• The metaphors used in political discourse draw systematically from the field of warfare 
and sports and usually have negative connotations. 

• American presidential election is perceived as a contest (sports metaphors) and the exer-
cise of power (war metaphors). 

• Trite metaphors are fre�uent stylistic devices in political discourse. 
• The recognition and awareness of metaphoric language used in politics may create an 

understanding of the way the language reflects political issues.
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ПРІОРИТЕТНІ КОНВЕНЦІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ДИСКУРСУ

Статья посвящается исследованию телевизионного дискурса как процесса, проис-
ходящего в реальном времени и определенных историко-культурных координатах.

Впервые, с использованием сразу нескольких направлений современных гуманитар-
ных знаний было проведено исследование функционирования ряда приоритетных теле-
визионных конвенций.

Ключові слова: дискурс, телевізійний дискурс, конвенції, коди, пріоритетні коди.
The article is dedicated to the television discourse analysis as a process which is interven-

ing in real time and in certain historic and cultural frame.
For the first time, there was conducted research of the functioning of number of prime 

television agreements with the usage of at once several directions of modern humanitarian 
experience.

Ke ywords: ywords:ywords: discourse, televisional discourse, conventions, codes, priority codes.course, televisional discourse, conventions, codes, priority codes., televisional discourse, conventions, codes, priority codes.course, conventions, codes, priority codes., conventions, codes, priority codes.

Одним з найпоширеніших явищ сучасної глобальної культури фактично є телевізійний 
дискурс. 

 На даний час існує чимало, так званих, «медіа» – тобто засобів масової інформації: те-
лебачення, радіо, кіно, преса, Інтернет, реклама і т. п. Але, найбільший вплив (принаймні, 
на нинішній день) на світ сучасної людини справляють телебачення та кіно. До речі, 
основні їх властивості в комунікативному плані співпадають. Дані засоби масової 
комунікації, фактично, реалізують комплексну комунікативну дію – тобто широкий 
дискурс.

Функціонування цих мас-медіа можна визначати як складне комунікативне явище, що 
містить поруч з мовним текстом і позамовні чинники, які впливають на його створення та 
сприйняття. Іншими словами, передачу ТБ-повідомлення можна представити, як процес, 
що відбувається у реальному часі та реальних історико-культурних координатах.

Виявлення та вирішення існуючих в обмальованій галузі проблем – через вивчення 
характеру функціонування різнокодової інформації у різних комунікативних подіях 
– закладає основи відкриття нових способів і методів оптимізації комунікації. А затре-
буваність сучасним інформаційним суспільством подібних методик робить наше дослі-
дження актуальним.

Телебачення являє собою звукозорове відбиття миру, особливим чином структуроване 
з метою комунікації, тобто є певною знаковою системою, аудіовізуальною «мовою». 
Причому, мовою оригінальною, зі своєю орфографією, граматикою, синтаксисом і мор-
фологією, з багатим запасом художньо-виразних засобів [див.: 1; 2].

Через труд видатного семіолога та культуролога Юрія Лотмана, присвячений зна-
ковій природі кіно, з’явилася можливість більш всебічно роздивитися сутність «ме-
дійних» повідомлень: «кіно по самій своїй суті – синтез двох оповідальних тенденцій 
– образотворчої («рухомий живопис») та словесної» [див. 3]. Або, як висловився стосо-
вно кіно Умберто Еко, це «співфункціонування іконічних знаків як континуумів та ди-
скретних елементів природної мови» [див.4].

© Войтенко Є. В., 2008
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Але, за умови вагомості (і в науковому сенсі – теж) кіно, одним з частотних у нашому 
житті масових інформаційних повідомлень є все ж новини. А в теперішній час пріоритет 
мають новини телевізійні.

У своїй роботі стосовно дискурсу новин Т. Ван Дейк визначає дискурс як складну 
комунікативну подію, виділяючи наративну схему, відповідно до якої впорядковується 
новинна подія: Короткий Зміст, Обстановка, Спрямованість, Ускладнення, Розв’язка, 
Оцінка, Код. 

Він також говорить про риторичні прийоми: «Ці структури сприяють більше ком-
пактному поданню інформації й тим самим вони сприяють її кращому запам’ятовуванню, 
а, отже, підсилюють вплив» [див.: 5]. 

З огляду на дослідження Ван Дейка, Мішеля Пешо та інших вчених, телевізійні пові-
домлення можна визначити як результат когнітивної та соціальної діяльності журналістів 
по створенню Текстів і їх значень, як результат інтерпретації Текстів телеглядачами, що 
відбувається на основі досвіду їхнього спілкування із засобами масової інформації. 

Під Текстом тут розуміється будь-яке знакове відтворення дійсності, з якого можна 
зчитати значення. У семіотичному розумінні текстом буде і телесеріал, і відеокліп, і ре-
клама на автобусній зупинці; медіа-текст – текст, що передається засобами масової 
комунікації; аудіо-візуальний текст – той, що використовує сполучення звукових і візу-
альних знаків.

 До всього, така інтерпретація відбувається на основі існуючих у соціумі конвенцій. 
«Умовна (конвенціональна) природа граматичних засобів «кіно-теле-оповіді проявляється 
в тому, що вони не опираються на які-небудь властивості реальних об’єктів, а базуються 
на простій негласній домовленості між режисером і глядачами.» [пер. авт.] – вважає 
Юрій Лотман [6]. З дещо іншого боку до цього питання підходить італійський вчений 
Умберто Еко [пер. авт.]: «Під кодом ми розуміємо систему комунікативних конвенцій, 
що парадигматично з’єднують елементи, серії знаків із серіями семантичних блоків 
(або змістів)» [7]. В цьому смислі під кодом розуміється, наприклад, вербальна мова та 
візуальні системи комунікації.

Тож, очевидно, що наше дослідження спрямоване на вивчення телевізійної продукції 
як системи змістів (знаків), в якій останні мають розглядатися у відношенні кодів, на 
яких вони засновані і які повинні бути спільними для відправника й для одержувача, та 
у зв’язку з контекстом, в якому відбувається комунікація [див. 8].

Телевізійний дискурс, у психологічному плані побудований майже на 80% із гра-
фічних, візуальних зображень. Отже, основою будь-якого зображення, візуального коду 
можна вважати конвенцію. 

Подивившись на питання з дещо іншого боку, можна побачити, що існують коди 
– тобто системи, що складаються зі знаків, що мають конвенційне значення та з’єднані 
за конвенційними правилами суспільства. Код – це, власне, «географічна» карта знахо-
дження значення.

Отже, є зрозумілим, що кодами, на яких будується медіа-повідомлення та конвенціями, 
що обумовлюють одержання реципієнтами його змістів, є тотожними поняттями. 

Тому в подальшому використовуватиму більш частотне в цьому значенні поняття 
коду.

Зазначені науково-літературні факти, вказують на те, що експериментальне дослі-
дження функціонального аспекту різнокодової інформації в телевізійному дискурсі, з 
одночасним використанням інструментарію дисциплін, які є актуальними напрямками 
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сучасного гуманітарного знання, раніше ніким не було здійснено. Таким чином, це до-
слідження, що постулює саме такий підхід до проблеми, безперечно характеризується 
новизною.

З урахуванням поліаспектності проблеми, метою нашого дослідження стало (для 
подальшого встановлення порядку використання та взаємодії кодів) визначення пріори-
тетних кодів телеповідомлення.

Об’єктом даного дослідження було обрано телевізійне інформаційне повідомлення 
як аудіо(лінгво)візуальну знакову систему, залучену до масової комунікації.

 Матеріалом дослідження стали результати двох штучних психолінгвістичних екс-
периментів: 

– Перший мав встановити пріоритетність коду монтажу зображень: через демонстра-
цію підгрупам аудиторії варіантів сюжету одеської ТРК «Глас» – з (а) додержанням та (б) 
без додержання правил монтування. 

Один з варіантів сюжету був повністю оригінальним. А в іншому послідовність ка-
дрів була довільною. Тобто, наприклад, було допущено послідовне розташування кад-
рів з панорамами або двох «крупних планів» поспіль. Також під час монтування екс-
периментального варіанту у сюжет було вставлено так звані мікроплани, що зазвичай 
правилами монтування не дозволяється і т. п.

– Другий сюжет мав з’ясувати комфортне для глядача співвідношення аудіальної та 
візуальної інформації: через демонстрацію підгрупам аудиторії варіантів сюжету одеської 
ТРК «Круг» – з переважанням візуальної складової та домінуванням лінгвістично-зву-
кових кодів. Було взято два варіанти сюжету про одну й ту ж подію. Один варіант сюжету 
– без дикторських коментарів, але з двома інтерв’ю учасників подій. Інший – складається 
тільки з зображення ведучого новин (так звана «голова що розмовляє»).

Авторський зміст створювачів сюжету був аналітично зіставлений із сприйняттям 
аудиторії, що було визначено шляхом анкетування глядачів.

Отже, кожен з двох експериментів проводився в 4 етапи:
1. Анкетування авторського колективу. Первісний аналіз авторських сенсів.
2. Демонстрація глядацькій аудиторії телевізійних сюжетів.
3. Анкетування аудиторії. Первісний аналіз результатів анкетування.
4. Зіставлення та порівняння сенсів, отриманих глядачами від обох варіантів сюжету 

з авторськими.
Експерименти на перевірку обох гіпотез проводилися за спільною схемою. Незначні 

відмінності були тільки в анкетах – відповідно до ідеї кожного з експериментів.
Під час проведення кожного з експериментів аудиторію поділяли на Першу і Дру-

гу підгрупи. Кожній з них демонструвалися відповідно Перший та Другий варіанти 
сюжету.

Також, при аналізі результатів експерименту було враховано сформульоване У. Еко 
«Правило мас-медіа», згідно з яким авторський зміст повідомлення може сприйматися 
одержувачами аберантно (тобто випадковим чином).

Результатом першого експерименту був висновок, що код монтування не є прі-
оритетним щодо створення новинних програм. Тобто, було встановлено, що ступінь 
додержання правил монтування на коректне сприйняття (декодування) повідомлення 
аудиторією майже не впливає. 

В результаті другого дослідження було з’ясовано, що всього тільки 30% інформантів, 
які дивилися телевізійний сюжет без супроводу звуку, зрозуміли його коректно. 
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Себто, з урахуванням такого низького рівня коректного декодування глядачем пові-
домлень з малим використанням лінгвістичного коду останній було визначено одним 
з пріоритетних телевізійних кодів. Щоправда, на даному етапі маються на увазі тільки 
новинні програми. Крім того, було з’ясовано нерелевантність використання коду мон-
тажу під час створення телевізійних новин.

Для більш наочного аналізування етапів експерименту, було з початку створено за-
гальну оглядово-реляційну модель функціонування кодів у телевізійному повідомленні. 
Загальна модель відбиває використання телевізійним повідомленням не тільки пріо-
ритетних, а й усіх інших кодів на які воно спирається. Вона має дозволити виявити, 
у максимально розгорнутому вигляді зв’язки, що існують між кодами. Зрозуміло, що 
з погляду на мету дослідження, така модель дещо надмірна та складна для розуміння. 
Тому було вирішено розробити більш розгалужену й відкриту для розуміння модель. Її 
вирішено було назвати «Метамодель».

Метамодель тут – узагальнююча репрезентація взаємодії кодів телевізійного пові-
домлення, з урахуванням аспекту їх пріоритетності.

Отже, урахувавши результати проведених експериментів, я побудував кінцевий ва-
ріант Метамоделі оптимального використання кодів у новинному телевізійному повідо-
мленні/дискурсі (див. рис.)

Умовні позначення:
Аналітико-синтетичні відношення кодів
Взаємовплив (накладання) кодів
Культурно-антропологічні коди
Спеціалізовані коди
Шифрувальні коди
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Дана модель репрезентує оптимальне використання телевізійних кодів – тобто, чим 
далі від 0 по осі 0У знаходиться код, тим більше уваги та ретельного відношення до себе 
він вимагає від створювачів телепередач, тим він більш значущий.

Говорячи про висновки даних експериментів, слід звернути увагу на те, що дані до-
слідження проводилося з використанням виключно новинних сюжетів. І висновки щодо 
функціонування кодів в інших видах телевізійних повідомлень, виходячи з позицій Рома-
на Якобсона та ряду згаданих вище вчених, можуть бути навіть і зовсім протилежними. 

Перспективами дослідження є встановлення функціонального аспекту інших кодів 
українських телевізійних дискурсів.
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ЗАГОЛОВНИЙ КОМПЛЕКС НА СТОРІНКАХ ОДНОГО З ПЕРШИХ 
УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ  

ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ – ГАЗЕТИ «РАДА»

У статті йдеться про особливості оформлення заголовного комплексу періодичних 
видань початку ХХ століття, проаналізовано мовні засоби, покликані привернути увагу 
читача, викликати певні емоції, спонукати прочитати матеріал.

Ключові слова: стаття, мова преси, заголовний комплекс, заголовок, речення.
In clause the speech goes about features of registration of the title in periodicals of a beginning 
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ХХ of century, is analysed language means, which should involve attention of the reader causemeans, which should involve attention of the reader cause 
the certain emotions, to induce to read a material.

Key words: clause, language of press, title, offer.

Одним із найважливіших та найрепрезентативніших засобів у статті виступає заго-
ловок. Саме він покликаний привернути увагу читача, сконденсовано повідомити зміст, 
тому питання мовного оформлення заголовків на сьогодні – у період активного розвитку 
друкованих ЗМІ – є досить актуальним. Цікаво, що основи оформлення заголовків закла-
дені ще в перших періодичних виданнях, тому звернемося до їхнього досвіду, зокрема до 
одного з перших українськомовних видань на Східній Україні – газети «Рада».

Загалом на сторінках видання представлені найрізноманітніші конструкції та типи 
простих і складних речень. Таке синтаксичне різноманіття могло задовольнити основ-
ні комунікативні завдання преси, що мала у певних ситуаціях подавати найдокладнішу 
інформацію, а в певних – уникати прямого називання фактів, осіб, змушена була про-
мовчати. 

Неповні прості речення часто вживаються в заголовках до статей. Можна стверджу-
вати, що тип заголовку, його довжина, складові визначаються, перш за все, комуніка-
тивною метою повідомлення. Так, у заголовках можуть вживатись різні конструкції, ти-
пи простих речень. Це можуть бути речення, різні за типом висловлювання: питальні, 
розповідні, спонукальні. Часто використовуються питальні речення, вони можуть бути 
непоширеними, і поширеними. Так, зустрічаємо заголовок, який не містить конкретної 
інформації, а лише інтригує читача: «Чому і чого?» (1906 р. – № 12, с. 1). Інший питаль-
ний заголовок подає головну суть заданої у ньому проблеми: «Чи власність селянська 
свята?» (1906 р. – № 7, с. 1). Для того, щоб зацікавити читача, заголовки можуть містити 
діаметрально протилежні поняття, які позначаються словами-антонімами: «Чорна й біла 
кість» (1906 р. – № 7, с. 1); «Колись і тепер» (1906 р. – № 8, с. 1). Іноді заголовки станов-
лять собою прислів’я, приказку, або перефразований народний вислів: «Краще пізно, ніж 
ніколи» (1906 р. № 25, с. 1); «Не кваптесь поперед батько» (1906 р. – № 3, с. 3). Розповідні 
речення-заголовки можуть містити лише натяк, вказівку на певну тематику, проблема-
тику, а також подавати більш повну інформацію: «Кара на смерть» (1906 р. – № 1, с. 1); 
«Розвиток нашої мови і «кованість» її слів» (1909 р. – № 25, с. 1); «Карні експедиції 
в Надбалтійському краї» (1906 р. – № 1, с. 1). Заголовки також можуть становити со-
бою певний заклик, виражений спонукальним реченням: «Бережіться отрути!» (1906 р. 
–№ 33, с. 1). Найчастіше прислів’я становлять собою безпідметові узагальнено-особові 
речення: «Не хвались, а до діла берись» (1906 р. – № 15, с. 1).

Меншою мірою представлені заголовки – означено-особові речення, присудок у яких 
стоїть у наказовому способі. Такі речення характерні для закликів, коли необхідно при-
вернути особливу увагу, спонукати до дії: «Плати штраф!» (1906 р. – № 74, с. 3). 

Поширені в газеті односкладні речення різноманітних типів: іменні, дієслівні 
 (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові). Зокрема, в 
заголовках використовуються односкладні номінативні речення, адже покликані привер-
нути увагу читача до певних подій: «Телеграми», «З газет та журналів» (1906 р. – № 1, 
с. 2, 3); «Нагла смерть», «Пожежа», «Поранило», «Крадіжка» (1906 р. – № 1, с. 2).

Часто трапляються у виданні також безпідметові речення, зокрема їх види безособо-
ві та неозначено-особові. Така ситуація зумовлена або свідомим замовчуванням дійової 
особи, або небажанням про неї говорити, або відсутністю повної інформації. 
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Зустрічаємо, наприклад, такі неозначено-особові речення: «Навколо Харькова, на-
приклад, за жито дають вже 72 копійки за пуд.» (1906 р., № 72, с. 1). «На політичних 
полюють, їх ловлють, зібрання накривають. А ось злодіїв – ніяк не спіймають.» (1906 р. 
– № 77, с. 3).

У «Раді» вживаються і прості речення, у яких головний член виражений безособо-
вою дієслівною формою на -но, -то, що допомагає уникнути вказівки на дійову особу та є 
специфічною синтаксичною ознакою української мови. Вживається безособова дієслівна 
форма на -но, -то і в неповних простих реченнях, у коротких повідомленнях-заголовках, 
мета яких констатувати факт: «Арештовано потайні друкарні», «Заарештовано одного 
чоловіка» (1906 р. – № 77, с. 1), «На пожарищі одеського театру знайдено ще один обго-
рілий труп столяра Файна» (1906 р. – № 15, с. 3), «За короткий час було обікрадено силу 
людей», «Злодіїв не знайдено» (1906 р. – № 77, с. 3).

Щоб привернути, закцентувати увагу читача, використовуються короткі неповні не-
означено-особові речення і у випадку, коли інформація відома з попереднього контексту: 
«У царевокшайському повіті у селян уже немає хліба. Доїдають картоплю. Купують хліб 
на ярмарках» (1906 р. – № 17, с. 3). 

Сучасні науковці, зокрема, Лазарєва Е. О., виділяють кілька функцій заголовка: гра-
фічно-видільну – єдина, яка реалізується за допомогою позамовних засобів (шрифт, ко-
лір, малюнки, лінійки тощо); номінативну, інформативну, рекламну, емоційно-оцінну.

Аналізуючи, матеріали газети «Рада», приходимо до висновку, що всі зазначені 
функції свідомо чи інтуїтивно використовували перші редактори. Так, у газеті широко 
представлене графічне оформлення заголовків: шрифтове виділення (курсив, напівжир-
ний), лінії, рамочки, підкреслення і навіть певні візерунки. Звичайно, останні елемен-
ти найчастіше представлені в рекламних матеріалах, в аналітичних, оглядових статтях, 
повідомленнях, новинах графіки практично немає, що пояснюється специфікою даного 
матеріалу.

При першому знайомстві з матеріалом, ще до його читання, реалізується номінатив-
на функція заголовка. Заголовки, таким чином, називають текст, виступають його іме-
нем, знаком. Номінативна функція заголовка дає читачеві можливість виділити текст 
серед інших, розділити газетний номер на частини. Ця функція вже повністю залежить 
від закладених у заголовок мовних засобів. Зі сторінок газети «Рада» бачимо, що вона 
спрацьовує стовідсотково, адже заголовний комплекс газети досить часто виступає ін-
формантом, путівником у номері: «З приводу нових правил до виборів» (1906 р. – № 
21, с.1), «Болгарський державно-політичний кризис» (1914 р. – № 11), «Перше в Росії 
повне видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка» (1906 р. – № 2, с. 4). При цьому бачимо, що в 
останньому заголовку представлена не тільки номінативна, а й інформативна та частко-
во рекламна функція. Адже інформативна функція покликана поінформувати читача та 
привернути його увагу, якщо текст містить потрібні йому відомості, а рекламна функція, 
спрямована на популяризацію цього нового видання. 

Заголовки рекламного характеру викликають у читача цілу гаму емоцій: це може 
бути здивування, цікавість, інтерес, захоплення тощо. Зокрема, саме такого спрямування 
заголовки рекламних матеріалів: «Саме цінне для всіх – то є здоровля!» (1906 р. – № 2, 
с. 4); «Просимо почитати!» (1906 р. – № 2, с.4). Такого типу заголовки не несуть певної 
інформації, не повідомляють про події, а більше інтригують, формують психологічне 
налаштування особистості, а отже, змушують читача звернутися вже до самого тексту, 
щоб довідатися, про що ж там йдеться. А результат може бути найнеочікуваніший! Так, 
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у першому матеріалі далі йде реклама «відомого по всьому світі Гарцького чаю (чорно-
го)», а в другому матеріалі зовсім не йдеться про книжкові новинки, а виявляється, за-
кликали прочитати саме цей рекламний текст, в якому рекламуються речі, які висилають 
поштою.

Крім того, заголовок бере участь у формуванні емоційного впливу публікації, вико-
нуючи емоційно-експресивну функцію, адже публікація має переконати читача в тих 
постулатах, яких притримується автор. Заголовок може бути засобом створення стиліс-
тичного навантаження, яке збуджує емоції читача, активізує його фантазію, акцентує 
увагу на певних частинах публікації. При цьому в одних випадках, справді, може виник-
нути ефект посилення, а інших (як ми це бачимо з останнього прикладу) ефект невип-
равданого очікування. Адже часто і в сучасних ЗМІ за сенсаційним заголовком нічого не 
криється, а це призводить до розчарування не тільки в окремій публікації, а й у виданні в 
цілому, тому із заголовком слід бути надзвичайно обережним, ставитись до його форму-
лювання з посиленою відповідальністю, а це можливо, якщо журналіст, редактор добре 
володіє стилістичними засобами мови та досконало знає мовну норму.

Отже, ми бачимо зі сторінок ще однієї з перших українськомовних газет – «Ради», 
що заголовок може одночасно виконувати одразу декілька функцій: інформативну, номі-
нативну, рекламну та експресивно-оцінну. Таким чином на нього покладається суттєва 
відповідальність за сприйняття тексту та й видання в цілому.
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ЩО ПРИХОВУЄ КНИЖКА ДЛЯ ДИТИНИ.
(Література для дітей як середовище поширення ґендерних стереотипів)

У статті автор аналізує змістову частину видань для дітей, розглядаючи сте-
реотипні «чоловічі» й «жіночі» риси, що присутні в тексті, а також подає деякі 
узагальнення стосовно ґендерного аналізу літератури.
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Ключові слова: ґендерні стереотипи, видання для дітей, зміст твору. 
In article the author analyzes a semantic part of editions for children, considering the 

stereotyped «male» and «female» features present in the text, and also gives some generaliza-male» and «female» features present in the text, and also gives some generaliza-
tions concerning the gender analysis of the literature. 

Key words: gender stereotypes, editions for children, the contents of text.
В статье автор анализирует смысловую часть изданий для детей, рассматривая 

стереотипные «мужские» и «женские» черты, поданные в тексте, а также дает не-
которые обобщения относительно ґендерного анализа литературы. 

Ключевые слова: ґендерные стереотипы, издания для детей, содержание произве-
дения. 

Діти дуже легко й органічно сприймають, кодують і сортують інформацію про себе. 
Тому природно, що дівчатка хочуть бути красивими королівнами, а хлопчики – сміливим 
героями-переможцями, адже інших схем поведінки видання для дітей їм не пропонують. 
Соціалізація через дитячу книжку дає хлопчикам «крила», а дівчаткам «коріння».

В цьому досліджені ми звертаємо увагу на те, що книжкові видання для дітей (власне 
дошкільного та молодшого шкільного віку) є середовищем формування та поширення 
ґендерних стереотипів. Насамперед варто визначити об’єкт та предмет нашого дослі-
дження. Об’єктом є книжкові видання для дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку, що нині представлені на книжковому ринку. Предметом – ґендерні стереотипи, як 
один із видів соціальних стереотипів, заснований на прийнятих в суспільстві уявленнях 
про маскулинне і фемінне, іншими словами, стандартизований, стійкий, емоційно наси-
чений, ціннісно визначений образ, упередження, забобон або кліше. 

Історіографія питання. Ґендерна проблематика є надзвичайно актуальною: нині 
активно вивчаються різноманітні напрямки цього питання. Досить поширеними є до-
слідження сучасного інформаційного простору на наявність ґендерних стереотипів та 
сексистських упереджень, адже мас-медіа – своєрідний лакмусовий папірець настроїв та 
уявлень суспільства в цілому. Цією проблематикою займаються як вітчизняні дослідники 
[1] так і закордонні [2]. 

Проблемою структурування й функціонування ґендерних стереотипів в системі дошкі-
льного виховання й загальноосвітнього навчання займаються такі вчені як Л. В. Штилева, 
Н. Л. Пушкарьова, Т. Б. Котлова, А. В. Смирнова, С. Н. Щеглова, Д. Л. Нечаєвський, А. Мі-
шель, Е. Здравомислова, Е. Герасимова, Н. Троян, Т. В. Барчунова, Аргунова В. Н. [3].

Теорія стереотипізації з’явилася після виходу в світ книжки американського вченого 
Уолтера Ліппмана «Громадська думка» (1922 р.), яка і ввела в наукову термінологію по-
няття «стереотип». «Стереотип, – писав У. Ліппман, – це упереджена думка, яка рішуче 
керує усім процесом виховання. Він маркує певні об’єкти як знайомі, так і не знайомі. 
Тому ледве знайомі здаються добре знайомими, а не знайому чужими. Він оперує знака-
ми, які можуть варіювати від істинного індексу до невизначеної аналогії» [4, 50].

«Ґендерні стереотипи – це соціально сконструйовані категорії «маскулинності» 
та «фемінності», які підтверджуються відмінністю в статево-рольовій поведінці ін-
дивідів, різним розподілом соціальних ролей та статусів чоловіків та жінок, що підтри-
муються соціологічними потребами людини чинити так, як очікує від неї суспільство, й 
відчувати свою цілісність без протиріччя» [5, 17]. Це визначення, на нашу думку, є най-
коректнішим. По-перше, воно фіксує природу ґендерних стереотипів, їх соціально сконс-
труйований характер, по-друге, це визначення охоплює соціальні уявлення про чоловічі 
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та жіночі якості, а також описує належну поведінку чоловіка та жінки, заняття та со-
ціальні ролі в суспільстві та сім’ї. По-третє, в цій дефініції відображена роль ґендерних 
стереотипів в ідентичності особистості, і по-четверте, враховується присутність в кон-
цепті «ґендер» не лише соціальна, а й культурно-символічна складова, що співвідносить 
з чоловічим та жіночим началами властивості, що безпосередньо не пов’язані зі статтю. 
Наприклад, фемінізації чи маскулінізації можуть зазнавати нація чи країна, соціальний 
клас чи політичний опонент тощо. Надалі мі будемо спитатися на це визначення. 

Ґендерні стереотипи впливають на свідомість дитини, що тільки починає шлях в 
суспільному житті. Так, дівчатка часто ростуть з переконанням, що вони не можуть 
бути такими цінними працівниками в виробничій сфері як чоловіки, і це впливає на 
самооцінку, яка певною мірою «виправдовує» той факт, що серед жінок дуже мало лі-
дерських ролей. 

«Йдеться про соціокультурні ролі, певні конструкти. Що таке «справжня жінка» 
чи «справжній чоловік»? Такого «хімічно чистого елементу» у світі не існує. Ґендерні 
стереотипи кожен із нас усотує змалечку, соціалізуючись у лоні сім’ї, затим – у «вели-
кому світі». І починаємо казати «роль жінки» або відповідно – чоловіка, як того вимагає 
суспільство. Суспільство патріархальне, чоловіче, яким воно залишається до сьогодні», 
– зазначила якось у «Дзеркалі тижня» Людмила Таран [6]. Ці ролі: «бути чоловіком» чи 
«бути жінкою» присвоюються за належністю людини до певної статі і є установками 
очікування, які диктують чоловічу й жіночу норми поведінки, що прийняті в певному 
суспільстві, а щоденне спостереження за виконанням цих ролей з боку протилежної статі 
підтверджують дію існування стереотипів. 

Узагальнюючи сюжети відомих казок, перш за все, хочеться зазначити, що жінка 
завжди носить найголовнішу і найхарактернішу для неї ознаку – залежність від чоловіка. 
Спочатку від владного батька (царя, короля), який часто віддає її заміж за героя-бідняка 
в нагороду за героїчний вчинок: «От скликає цар усіх на обід. А той, хто приїде на 
летючому кораблі, візьме царівну собі за дружину» [7] («Летючий корабель»). Або: 
«Жив король, в якого була дочка, яка ніколи не посміхалася. А хто зможе її розсмішити, 
той з нею одружиться» [8] («Золота гуска»). Потім її доля і майбутнє цілком підвладні 
законному чоловікові: жінка-утриманка (найжахливіший із сценаріїв закладений у казку 
«Синя Борода») або незаміжня жінка, яку рятує від смерті хоробрий чоловік і бере собі за 
дружину, як у казці «Котигорошко» чи «Муха-Цокотуха»:

«Я злодюгу зарубав,
Павучище покарав,
І я хочу після бою
Одружитися з тобою!» [9, 12]. 
А на старості літ доля жінки знаходиться в руках сина («Котигорошко»).
Дослідивши художню літературу для дітей, ми можемо зробити невтішний висновок: 

материнство в канві сюжету твору зустрічається вдвічі частіше, ніж батьківство, а повна 
сім’я (мати з батьком та їхні діти) взагалі присутня дуже рідко. Найчастіше повну сім’ю 
можна зустріти в українських народних казках («Телесик», «Ох», «Кривенька качечка» 
тощо), що є характерним показником розвитку свідомості нації. Переважна більшість 
відомих казок описують неповну сім’ю: без батька («Біляночка та Зоряночка», «Червона 
шапочка», «Вовк та семеро козенят»); без матері, але з лихою мачухою та безхарактер-
ним батьком («Попелюшка», «Крихітка-Хаврихітка», «Дикі лебеді»), або діти-сироти, 
які втратили обох батьків («Дюймовочка», «Гидке каченя», «Кіт у чоботях» тощо). 
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Якщо розглядати соціальні вимоги, які чарівна казка накладає на персонажів різної 
статі, то типовим (стереотипним) прикладом можна вважати майже кожну казку. Ось, на-
приклад, порівняймо риси головних героїв у казці «Крихітка-Хаврихітка» – жінка: «і тче, 
і пряде, і прибирає, й за все відповідає» [10, 1] та чоловік, «повз сад юнак їхав – багатий, 
вродливий та дужий» [10, 14].

Фінал більшості казок теж однаковий, він уособлює «головну мету» жінки – заміжжя. 
Так формується стереотипна думка про те, що весілля – це єдиний засіб самореалізації 
жінки, і закріплюється логічний зв’язок між поняттями «дівчина» і «одруження» («По-
пелюшка», «Білосніжка», «Спляча красуня», «Красуня та чудовисько» тощо). Щоправда 
більшість казок, головними героями яких є чоловіки, теж закінчуються одруженням з ко-
ролівнами, тому може скластися думка про те, що головна мета чоловіка теж одруження. 
Проте варто звернути увагу на одну деталь – наречені-королівни зазвичай даються героям 
в нагороду за вірну службу королю («Золота гуска»), виконані умови конкурсу («Летючий 
корабель»), врятовані від смертельної небезпеки («Котигорошко») чи просто, як додаток 
до всього королівства («Кресало»). Тому твердження про те, що дітям обох статей засоба-
ми казки нав’язується однакове ставлення до одруження, слід вважати хибним. 

Однією з важливих ґендерних відмінностей в традиційному суспільстві є стереотипне 
уявлення про розбіжність агресивної поведінки між статями. Але ця розбіжність не на-
стільки міцно пов’язана з біологічними відмінностями, як вважається. Існує кілька фак-
торів від яких залежить агресія людини: ґендер учасників конфлікту, тип агресії та кон-
кретна ситуація. 

Проте стереотипні розбіжності стосовно проявів агресії можуть пояснюватися ґендер-
ними ролями, які заохочують чоловіків до прояву агресивної поведінки в деяких формах, 
у той час, як прояв агресії у жінок не схвалюється. Чоловіків нерідко змушують вдаватися 
до агресії, ставлячи під сумнів їх суспільний статус чи самоповагу. Жінки навпаки сором-
ляться й ніяковіють, коли їм доводиться проявлять агресію на людях. Тому чоловіки й 
надають перевагу ролям, які вимагають проявляти агресію (військова справа і спорт), а 
жінки – ролям, що виключають агресію, як таку (секретарка, вчителька, мати). 

В літературі це явище вдало проілюстроване у казочках М. Коцюбинського «Про двох 
цапків» та «Дві козочки» [11], де чітко зображено негативі риси чоловіків (цапки) – впер-
тість, гордість та непоступливість, що увінчується агресією, а конфлікт вирішується герої-
чною смертю обох. «Не схотів білий цапок зачекати, коли перейде через кладку чорний, 
а чорний не хотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлися 
посередині та й ну один одному лобами й рогами бити! Бились, бились та скінчилось на 
тому, що обидва у воду попадали і потопилися» [11, 7-10]. Що ж зробили кізоньки, зу-
стрівшись на вузькій стежині над прірвою? «Постояли вони, постояли, подумали, а тоді 
одна кізочка стала на коліна, перевернулася на бік, лягла на стежці й притиснулася спи-
ною до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та що лежала, встала й пішла 
собі» [11, 16-18].

Їхня поступливість й повага одне до одного, вміння виходити із життєво складних 
ситуацій та намагання будь-що зберегти життя – подається автором як позитивна риса 
жінок (кізочок). 

Аналогічну історію людських стосунків зустрічаємо у виданні «Дві лисички – дві 
сестрички» [12], де у віршованій формі розповідається проста і зрозуміла для малої 
дитини життєва ситуація. Випадково зустрівшись в лісі, два лиса розговорилися і по-
сварилися, а лисички-сестрички жили собі дружно і разом весело каталися на бричці. 
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Тому, розглядаючи подібні сюжети, дитина засвоює поведінку героя тієї статі, до якої 
належить. Читаючи літературу, в малюка з’являється уявлення про те, що ґендерні роз-
біжності між статями величезні. 

Часте вживання дорослими фрази «протилежна стать» є прикладом того, що один 
ґендер в їхньому уявленні значно відрізняється від іншого. Проте більшість ґендерних 
відмінностей, що існують, є стереотипами. В сучасному інформаційному ритмі дорослій 
людині нелегко розібратися у великому масиві інформації, не кажучи вже про дитину, 
яка тільки вчиться жити. Для полегшення пошуку існують довідкові видання, що кон-
центрують в собі або увесь масив потрібних відомостей, або інформацію розподілену 
за тематикою.

Читач безумовно зустрічав такі видання, що вже змалечку штучно «сортують» дітей 
на дві протилежні статі, таким чином, щоб між ними не було нічого спільного. Це видання 
типу: «Школа принцес», «Усе для дівчаток», «Дівчачі таємниці», «Етикет для дівчаток / 
хлопчиків», «Енциклопедія успіху для хлопчиків», «Риболовля та туризм – усе для хлоп-
чиків» тощо. Подібні видання розраховані на дітей старшого віку, коли вони «свідомо» 
обирають собі книжку за захопленнями та інтересами, спираючись на попередній суспіль-
ний поділ на два «протилежні табори», виключно за статевою ознакою. Проте ми знайшли 
пару таких видань, що призначені для молодшого віку. Вони умовно поділяють малюків 
на дві категорії – «Леді» та «Джентльмени» і мають енциклопедичний характер, що май-
же не відрізняє їх за змістом одне від одної. Показник цього «майже» я й намагатимусь 
з’ясувати, порівнюючи два видання з претензійними назвами: «Енциклопедія для юних 
леді» [13] та «Енциклопедія для юних джентльменів» [14].

Метою обох книжок є «викликати у дитини бажання досягти досконалості. Кни-
га дає поради як покращити свою поведінку та стосунки з оточуючими», – читаємо в 
анотаціях. Починаючи зі вступного слова знаходимо різницю в прикінцевих настановах 
автора-упорядника до дітей: «Та головне пам’ятай, якщо бажаєш стати справжнім 
джентльменом, ти повинен стати добрим, розумним, сильним та відповідальним». 
Для леді: «...доброю, вихованою, розумною та відповідальною». Із самого початку дітей 
ділять на сильних та слабких, вихованих й не дуже. 

Розбираючи Енциклопедії за пунктами змістів, ми знаходимо нерівнозначність та-
кого важливого для маленької людини розділу, як «Зовнішній вигляд». Для «Леді» цей 
розділ займає аж 18 сторінок, а «Джентльменів» – лише дві. Перший абзац вступу пе-
реконує юних Леді в тому, що негарних дівчат просто в природі не існує, що «в кожній 
є щось особливе, але треба уміти «підкреслювати свої привабливі риси та приховувати 
недоліки». І далі цілий розділ про те, що слід їсти майбутній красуні; як стати стрункою; 
вправи ранкової гімнастики та вправи для тонкої талії й струнких ніг; догляд за волоссям 
та зачіски; догляд за шкірою обличчя та косметика; одяг та смак в одяганні й елегант-
ність; про охайність та гігієну та кілька корисних порад щодо прання та прасування (це 
поради для дівчаток молодших класів!). 

Що ж до «Джентльменів», то від них на двох неповних сторінках видання вимагають 
лише елементарної охайності та смаку в одязі. Щоправда є одна порада щодо прання, одна 
щодо прасування й одна щодо догляду за взуттям. Це набагато менше, ніж в енциклопедії 
для леді – відповідно з джентльменів знімається відповідальність за брудний одяг, бо в 
їхній книжці цього матеріалу недостатньо. Проте є установка: «високі чоловіки швидше 
досягають успіху», «на високих чоловіків жінки частіше звертають увагу» [14, 10]. Тому 
треба збільшувати свій зріст, якому й присвячений четвертий параграф. Є розділ про м’язи, 
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в якому закликають школярів молодших класів накачувати біцепси, щоб стати схожими на 
великого Арнольда (це поради для хлопчиків молодших класів!). 

У варіанті «Леді» є розділ «Риси характеру, які прикрашають дівчинку» (аналогічно-
го матеріалу для «Джентльменів» немає), а це – коректність, тактовність, делікатність. 
Щоб «ані словом, ані жестом, ані поглядом не тільки не образити, а навіть не зіпсувати 
настрій тому, хто поруч» [13, 48]. Ображати й псувати настрій оточуючим дозволяється 
лише хлопцям, а дівчатка, дотримуючись порад, стають домашніми дипломатами. Девіз 
майбутньої леді: «Не став людину в незручне становище!». Іншими словами, «бути зав-
жди й для всіх хорошою».

Надзвичайно цікава й повчальна казка вміщена у видання для «Джентльменів» в 
розділі «Недоліки», яка починається з досить оптимістичного зауваження: «Якщо ти 
вважаєш, що у тебе є якийсь фізичний недолік, або щось таке, чого ти соромишся (на-
приклад, стирчать вуха), пам’ятай, сучасна медицина допоможе тобі» [14, 42]. А далі 
розповідається історія про такого собі Довгоноса, який перестав зациклюватися на ком-
плексі щодо свого довгого носа і почав жити повноцінним життям. Той факт, що ця каз-
ка вміщена лише у «Джентльменський» варіант енциклопедії, наштовхує на висновок: 
чоловікам дозволяється щасливо жити з фізичною вадою, а жінки будь-що мають бути 
гарними (про це найбільший розділ видання «Леді», про який ми вже згадували).

Дещо різняться навіть вимоги до етикету. Серед однакових правил поведінки за сто-
лом є одне, якого мають дотримуватися лише хлопці. А саме: «прислуговувати дівчині, 
що сидить поруч, звертати на неї увагу» [14, 47]. Навіть свято в домі для кожного з 
представників різної статі відбувається по різному. Для Леді – це приготування святко-
вих страв, а для Джентльменів – розваги (фокуси, ігри, та веселі вправи). Одні викону-
ють функцію кулінара, а інші – актора.

Проте родзинкою видання для Леді є останній розділ, що має однозначну назву «Як 
зіпсувати собі життя» (зазначимо, що аналогічного матеріалу для Джентльменів на існує, 
що може значити лише одне – хлопці жодним чином не можуть зіпсувати собі життя.). 
Поради, які подані в цьому розділі, не такі вже й антижіночі, скоріше загальні, антилюд-
ські, проте чомусь не вміщені у відповіднику для хлопців. Ось найцікавіші з них:

«- Не звертай уваги на свій зовнішній вигляд. Привабливість тобі ні до чого.
– Пишайся своєю самотністю та незалежністю від друзів.
– Ніколи не роби поступку у суперечках, щоб не подумали, що ти слабка людина.
– Необов’язковість, нетактовність допоможуть тобі лишитися решти друзів.
– Поширюючи свій кругозір, не забувай його інколи демонструвати так, щоб ні у 

кого не виникло сумніву в тім, яка ти розумна. Пихатість та тарахкотіння – головні 
помічники. Дуже важливо не дати можливості співрозмовнику вставити слово в бесіді» 
[13, 60].

Якщо дотримуватися цих порад, то на дівчинку чекає доля Баби Яги, яка красномов-
но зображена на ілюстрації до тексту. 

Зрозуміло, що автор-упорядник обох видань свідомо окреслює чітку лінію, яка роз-
діляє дітей на два окремих і таких не схожих між собою табори. 

Порівняння змісту цієї дівочої енциклопедії з аналогічним виданням для хлопчиків лише 
засвідчує наскільки різними, часто протилежними постають сконструйовані у них жіночі та 
чоловічі світи, а ще наскільки обмеженим і нуднішим є перший. Власне, подібні видання є 
неписаним кодексом ґендерних стереотипів, котрі насаджують сучасній українській дівчинці 
найконсервативніші моделі фемінності, що не передбачають наявності цікавих захоплень, 
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розвитку особистості, творчих здібностей, мандрівок, спорту, друзів, ба навіть елемен-
тарних знань щодо самооборони. Натомість головна ідея енциклопедій зводиться до 
того, що життєвий успіх жінки прямо-пропорційний успіхові чоловіка.

Висновок. Соціокультурні даності, які оточують дитину від самого народження й 
сприймаються нею як незмінні та єдино правильні, часто не змінюються й протягом жит-
тя, бо людина бачить, що вони підтверджуються повсякденністю, а своїм дітям в процесі 
виховання знову ж таки передасть (засобом дитячої книжки зокрема) ті самі соціокуль-
турні стереотипи. Цей механізм забезпечує стійкість історичних епох. 

Сучасна ситуація цікава тим, що нині відбувається зміна багатьох існуючих до цього 
часу моральних ґендерних стереотипів. Звісно, що ці стереотипи не можуть повністю 
зникнути. Але більшість із них вже не відповідають соціально-культурним умовам ново-
го століття, які змінюються.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.161.1`92
Нос Н. Н.

(Харьков, Украина)

П. А. ПЛЕТНЕВ – РЕДАКТОР ПУШКИНСКОГО «СОВРЕМЕННИКА»  
(1838-1846 гг.)

З 1838 г. починається новий період існування пушкінського «Современника», тому 
що право на його видання було надано П. Плетньову. Безумовно, він взяв на себе велику 
відповідальність продовжувати справу, розпочату його кращим товаришем. Їх погляди 
та думки на деякі літературні процеси не завжди співпадали, а за Плетньовим після 
його статті «Письмо к графине С.И.С. о русских поэтах» закріпилося ім’я «доброго 
критика». Тому в розділі критики «Современника», пушкінського і плетньовського, по-
мічається суттєва різниця. 

Помилковим є припущення деяких літературознавців, нібито при Плетньові «Сов-
ременник» став журналом без напрямку. Інше питання, що воно стало виключно літе-
ратурним, особливо це виявилося в прийнятті журналом абсолютного нейтралітету в 
полеміці западників та славянофілів.

Пушкинский «Современник» в свое время был назван Плетневым «единственным 
уголком, оставшимся людям, любящим и уважающим прямое добро…» (6,9). В послед-
ний год своей жизни Пушкину удалось издать всего четыре номера журнала и почти 
полностью подготовить к печати пятый (первый за 1837 г.), который издавали уже его 
друзья и коллеги – Плетнев, Вяземский, Одоевский, Жуковский и Краевский. За этим 
номером последовало еще три книжки при участии тех же лиц.

 Энтузиазм и целеустремленность, с которой друзья покойного поэта принялись за 
дело, были свидетельством того, что мечта Пушкина, так долго ждавшего ее осущест-
вления, не канет в лету и останется жить, как и память о нем. Велика заслуга Плетнева в 
этой истории, так как именно он добился разрешения у великой княжны Марии Никола-
евны издавать журнал и в последующие за 1837-ым годы («Современник» после смерти 
Пушкина изначально был разрешен только на один год).

По своей форме пушкинский «Современник» был очень похож на английские трех-
месячники «Reviews», что было новинкой для тогдашнего литературного Петербурга.Reviews», что было новинкой для тогдашнего литературного Петербурга.», что было новинкой для тогдашнего литературного Петербурга. 
Впоследствии, Плетнев, закрепивший за собой право издания журнала, пытался сохра-
нить эту своеобразную форму. Хотя Белинский отводил «Современнику» промежуточное 
место между журналом и альманахом, утверждая, что «… журнал должен быть чем-то 
живым и деятельным; а может ли быть особенная живость в журнале, состоящем из че-
тырех книжек, а не книжищ, и появляющемся через три месяца?» (8, 11). Следует заме-
тить, что «Современник» не вызвал особого ажиотажа среди читателей, так как публика, 
привыкшая к переводным романам и однообразным критическим разборам «Библиотеки 
для чтения» и «Северной пчелы», не смогла оценить новшеств Пушкина. 

© Нос Н. Н., 2008
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Издавать альманах Пушкин задумал еще в 1835 г., о чем свидетельствует его пере-
писка с Плетневым. И причин для этого у поэта было более чем достаточно. Во-первых, 
закрытие «Литературной газеты» Дельвига, составлявшей конкуренцию «Северной пче-
ле» Булгарина, во-вторых – желание сгруппировать вокруг себя литераторов, представля-
ющих реальную силу для противостояния угодникам государя. Из писем Пушкина вид-
но, что его намерения издавать альманах были очень серьезными: он уже определился с 
названием и даже произведения в первый выпуск начал подбирать: «назовем его Арион 
или Орион», «великое спасибо Гоголю за его Коляску» (4,551). Плетнев же не очень ре-
шался принять на себя такую ответственность. «Ты дурно делаешь, что становишься 
нерешителен», – утверждает Пушкин в своем письме к Плетневу от 11 октября 1835 г. 

Вопросом, полностью до сих пор так и неизученным, остается судьба «Современ-
ника» после смерти его издателя и автора почти трети произведений каждого нового 
выпуска журнала. Поэтому и важно более углубленное изучение этой проблемы, тем 
более, немаловажен еще и тот факт, что Плетнев вершил судьбу журнала на протяжении 
девяти лет (1838–1846). 

«Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жиз-
ни… готовился действовать с полною силою»,– такими словами начинался пятый том 
«Современника»,– и далее: «Потеря невозвратимая, невознаградимая…» (9, 3). И на стра-
ницах этого номера опять, как и раньше жили произведения уже мертвого Пушкина: 
«Медный Всадник» (1833), «Герой», «Д. В. Давыдову», «Сцены из рыцарских времен» 
и последние три стихотворения «Лицейская годовщина», «Молитва» и «Отрывок». Пос-
ледующие за этим остальные три выпуска «Современника» за 1837 г. (т.6 был подготов-
лен к печати Жуковским, т. 7 – Одоевским, т. 8 – Плетневым) по содержанию мало чем 
отличались от предыдущего. На их страницах по-прежнему печатались произведения 
Пушкина, как стихотворные, так и прозаические. Хотя, их количество существенно уве-
личилось, как и весь раздел «Стихотворения», в котором даже замелькали новые имена, 
прежде не печатавшиеся в «Современнике»: Ершов, Бек, Панаев, Подолинский, Гребен-
ка, Лермонтов и др. Это явление можно объяснить высокой требовательностью Пушкина 
к литературным творениям и потому нежелание привлекать к сотрудничеству в журнале 
«второстепенных» авторов.

С 1838 г. начинается новая веха в существовании «Современника», так как право на 
его единоличное издание было приобретено Плетневым. Естественно, что Плетнев взял 
на себя тяжелую ответственность продолжать дело, начатое его лучшим товарищем. Их 
мнения и взгляды на многие литературные процессы не всегда совпадали, а за Плетневым 
после его статьи «Письмо к графине С.И.С. о русских поэтах» закрепилось имя «доброго 
критика». Но никто так категорично, как Белинский, не показывал свое недовольство 
переходом «Современника» в руки Плетнева. В своей небольшой рецензии на десятый 
том «Современника» за 1838 г. Белинский не одобряет того, что стихотворения помеще-
ны отдельно от прозы, под особой нумерацией страниц. А так как подобное новшество 
было введено не только в «Современнике», но и в «Сыне отечества» и «Библиотеке для 
чтения» критик негодует: «Строчки с рифмами смело выдаются за поэзию; условие под-
писки выполнено, потому что счет листов верен,– а прочее сойдет с рук» (1, 496). 

Отличительным характером «библиографии» Белинский назвал «в противополож-
ность всем… журналам… мягкость, нежность, снисходительность и краткость» (1, 496). 
Белинский считает неверным, что «выписываются заглавия всех новых книг, но говорится 
только о некоторых; большею частью все выхваляются, и если иные и осуждаются, то с 
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такою деликатностью, что нередко самое порицание можно принять за похвалу» (1, 496). И 
далее,– «Мягкость, поистине удивительная в нашей жесткой журналистике!» (1, 497). 

В 1838 г. в «Современнике» (десятом томе) появляется написанная Плетневым био-
графия Пушкина под названием «Александр Сергеевич Пушкин». Известен тот факт, что 
эта статья готовилась Плетневым для собрания сочинений о Пушкине, но не была принята 
Опекой, потому что, по их мнению, не отвечала жанру биографии. Белинский же отметил 
значимость этого биографического очерка: «Статью эту можно назвать взглядом на жизнь 
нашего поэта», тем самым доказав несправедливость Опеки по отношению к Плетневу. 
Этим сочинением Плетнев исполнил свой завет, о котором он не раз упоминал, что «на 
современниках Пушкина лежит долг позаботиться о будущей биографии поэта» (4, 742). 

Переняв от своего покойного друга упорство и трудолюбие, Плетнев продолжал ра-
ботать над изданием журнала, о котором, казалось, все понемногу начинали забывать. 
В письме к Вяземскому от 9 января 1839 г. Плетнев сообщает о своем трудном положе-
нии, как издателя «Современника». Именно о собственном, а не журнальном, потому 
что своей работой не давал журналу «погибнуть». «Ни от кого я не вижу ни малейшего 
движения. Все закрылось и заснуло. Даже А. И. Тургенев не прислал ни строчки в Совре-
менник. Нечего делать: кое-как один тяну лямку» (4, 390).

Двойная угроза существованию журнала (не только финансовые трудности, но и из-
менившаяся ситуация в литературном процессе) еще больше озадачили Плетнева. К со-
роковым годам XIX в. в русской литературе происходит переориентация ценностей и все-XIX в. в русской литературе происходит переориентация ценностей и все- в. в русской литературе происходит переориентация ценностей и все-
общее увлечение поэзией заменяется вспыхнувшим интересом к художественной прозе. 
Белинский в своей рецензии на «Одесский альманах» 1840 г. так констатирует происходя-
щее: «… стихов еще не трудно достать.., но проза, особенно повесть – претрудное дело» 
(8, 19). В связи с этим в «Современнике» в течение 1840-1841 гг. публиковались повести 
Квитки-Основьяненко, но понятно, что читателей не могла в полной мере удовлетворить 
проза только лишь одного автора, а другие в «Современнике» не печатались. А когда в 
1842 г. «нить повестей и рассказов г. Основьяненко вдруг прервалась» Белинский не без 
иронии задастся вопросом: «Чьи-то повести будет теперь печатать «Современник»?». 

В 20-м томе «Современника» за 1840-й г. была помещена статья издателя к читате-
лям журнала, в которой сообщалось, что «… изданным томом кончилось первое пяти-
летие журнала, обязанного существованием своим А. С. Пушкину». Пять лет от начала 
существования и три года под редакцией Плетнева… Много ли это для литературного 
журнала, претерпевающего постоянное цензурное наблюдение, печатающего наследие 
Пушкина и существующего только благодаря терпению его издателя?! 

Если в 1836 и 1837 гг. большую часть «Современника» занимали произведения Пуш-
кина, то, естественно, в последующие годы их стало печататься меньше, а затем они во-
обще исчезли со страниц журнала. В 1840 г. ведущими разделами журнала были: «Сов-
ременные записки», где почти в течение всего года печатались различные статьи Грота 
про Финляндию и финнов (Грот в то время жил в Гельсингфорсе), «Критика» (издателя 
и анонимных авторов), «Разбор новых книг», «Повести» (Основьяненка), «Стихотворе-
ния» (Растопчиной, Прокоповича; Жуковского, Пожарского, Айбулата и Сушкова) – в 17-
м томе «Современника». Также в 17-ом томе за 1840 г. присутствуют такие разделы, как 
«Новейшая история» (статья Н. Неведомского «Образ войны Гверильясов») и «Русская 
история» (статья Г. К. «О слободских полках»).

Раздел критики действительно утратил свою актуальность, потому что в нем не 
было статей, относящихся к современному литературному процессу. В 19 томе журнала 
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 помещена критическая статья неизвестного автора «Отелло Шекспира». А в 20 томе за 
1840 г. статья «Званые гости» некоего П.А…ва из хутора Пещаного, в которой почти в 
сказочной форме рассказывается о некоторых журналах и газетах, в частности о «Совре-
меннике», «Северной пчеле» и «Литературной газете». 

Работа «Современника» была проанализирована в критической статье Белинского 
«Русская литература в 1840 г.» Отзыв критика был вполне положительным, хотя он и не 
был поклонником плетневского «Современника». Однако Белинский ничего не сказал о 
разделе «Критика», так как не считал его достойным внимания.

 Помимо работы над изданием «Современника» Плетнев был занят и другими лите-
ратурными делами, что можно заметить из его переписки с Жуковским и Вяземским, но 
«Современник» для него всегда стоял на первом месте. Даже Вяземский как-то упрекнул 
Плетнева: «Современник ваш впереди. Своя рубашка к телу ближе..., но когда сошьете 
ее, бросьте несколько ниток и мне» (4, 392).

Положение «Современника» с каждым годом ухудшалось. Количество подписчиков 
продолжало уменьшаться. Читателей, в основном, разночинную молодежь и обеспечен-
ное купечество, переставал привлекать журнал, пытавшийся не замечать полемику меж-
ду славянофилами и западниками. А отдел критики, в основном, с обзорами Плетнева, 
зачастую избегал прямых оценок происходящих литературных событий. 

В 1842-1843 гг. в «Современнике» печатается перевод романа шведской писательни-
цы Ф.Бремер «Семейство, или Домашние радости и огорчения», выполненный сестрой 
Я. Грота – товарища Плетнева. Но по просьбе Я. Грота имя переводчицы не оглашалось. 
Оценка романа и самого перевода была неоднозначной. В «Современнике», конечно же, 
им была дана положительная оценка, а Белинский резко осуждает тенденции шведской 
писательницы. Однако статья Белинского важна для нас тем, что в ней, помимо оценок 
романа, дается оценка работы «Современника», определяется его место в современном 
литературном процессе. 

Прочитав статью до конца, становится понятно, почему Белинский начал ее с «доб-
рого «Современника» и закончил «идиллическим романом», как бы говоря между строк: 
«каков журнал, таковы и произведения, помещаемые в нем». Из-за этой статьи между 
Белинским и Гротом возникает литературный спор, который приводит к еще большему 
осуждению Белинским позиций «Современника».

С 1843 г. количество номеров «Современника», выпускаемых за год, существенно уве-
личивается – с четырех до двенадцати. А содержание каждого номера уменьшается и иног-
да отсутствуют целые разделы. Помимо «Семейства» Фредерики Бремер, в «Современ-
нике» начинает печататься цикл стихотворений «Уроки жизни» графини Е. Растопчиной. 
Эти стихотворения наполнены чрезмерным духом сентиментализма, но все же, читая их, 
невольно задумываешься над смыслом человеческой жизни. Открывает этот цикл (начи-
ная с № 9 за 1843 г.) поэзия под названием «Тому давно», в которой эпиграфом выступает 
цитата из произведения Пушкина. Название цикла «Уроки жизни» взято автором, видимо, 
не случайно, потому что в конце каждого из стихотворений мы видим горький вывод пи-
сательницы, вызванный конкретным, пережитым ее героями, а иногда и ей самой вместе с 
ними, жизненным опытом. Например, стихотворение «Смерть счастливицы» заканчивает-
ся следующим выводом: «В тот день узнала я, что есть утрата», (11, 105). Из остальных 
поэзий мы узнаем, что такое одиночество, разлука, горе, увиденные глазами автора.

Взяв отдельные номера «Современника» за 1843 г., мы можем заметить, что издатель яв-
но чувствовал нехватку материала при их составлении. Но это почему-то не остановило его 
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затею издавать журнал в 12 номерах, а не в 4-х, как раньше. Ведь еще при жизни Пушкина 
публика требовала пусть и не очень объемной периодики, но поинтересней и разнообраз-
ней, чего не скажешь о плетневском «Современнике». Возьмем хотя бы № 11 журнала 
за 1843 г. И что мы видим ?! Весь он посвящен великой дате – дню рождения Великого 
Князя Николая Александровича. В итоге, публика вынуждена читать хвалебные статьи и 
речи, произнесенные в Александровском университете в честь этого события. А чрезмер-
ное перенасыщение данного номера историей, безусловно, утомит читателя. Отдел поэзии 
тоже посвящен государю, там мы встречаем стихотворение «Царскому дому», написанное 
издателем «Русского Вестника» С. Н. Глинкой. 

В 1844 г. издание поэмы «Наль и Дамаянти» Жуковского послужило поводом для 
написания Плетневым статьи «Наль и Дамаянти. Индейская повесть В. А. Жуковского», 
опубликованной в 23 и 24 тт. «Современника». К сожалению, здесь Плетнев опять не 
смог отступить от своих прошлых традиций при написании критических разборов – в 
его статье много стихотворных примеров из текста поэмы, пересказа содержания (при-
чем он начинал это делать два раза), восхваление поэтических способностей автора, чье 
произведение разбирается.

Интересной в данной статье является попытка Плетнева сравнить переводы «Илиа-
ды» и басни Лафонтена «Сон Могольца», выполненные Жуковским и Гнедичем, Батюш-
ковым и Жуковским соответственно. Особенно восхищает Плетнева язык «не теории, а 
истины» Жуковского. 

1845 г. важен для истории русской литературы тем, что он был ознаменован десяти-
летием «Современника». По этому поводу в 40-м томе журнала Плетнев помещает не-
большую статью-обращение к своим читателям, в которой, вспоминая первого издателя 
журнала, как бы отчитывается ему, что идея «Современника» не погибла и он остался 
таким, каким его и хотел видеть Пушкин. Однако, в наше время двояко рассмотрение 
направления пушкинского «Современника». Некоторые исследователи этого журнала, 
например, Евгеньев-Максимов, допускают «отсутствие в нем определенного и четко вы-
раженного направления» (2, 388) еще при жизни Пушкина, тогда как в литературном 
энциклопедическом словаре мы находим следующее утверждение: «при Плетневе «Сов-
ременник» превратился в журнал без направления». Из первой версии выплывает, что 
если «Современник» с самого своего первого номера вышел без направления, то откуда 
же ему взяться даже через десять лет, если Плетнев, будучи его редактором и издате-
лем, прилагал все усилия, чтоб «мысль великого Поэта не погибла с его смертью» (12, 
110)?! Согласно второй версии, Плетнев утратил ту главную нить, которая и составляла 
направление пушкинского «Современника». Попробуем разобраться в этом вопросе. В 
пушкинском «Современнике» преобладали произведения таких писателей, как Жуковс-
кий, Вяземский, Гоголь, Кольцов, Баратынский и самого издателя, но большей частью 
анонимно. В плетневском «Современнике» печатаются Растопчина, Основьяненко, Грот, 
Айбулат, Милькеев, иногда Жуковский, Баратынский, Глинка и помещаются критичес-
кие статьи самого Плетнева. Сравнив идейное содержание и направление их творчества, 
находим, что все они, за исключением Вяземского, Гоголя и Грота, были или романти-
ками, или сентименталистами. Гоголь же поддерживал антиромантические тенденции 
поэтики, в его произведениях заметен пафос в решении темы маленького человека. 
Грот большей частью переводчик и автор многочисленных очерков научно-популярного 
 характера, сфера поэзии ему чужда. Вяземский же является представителем более разно-
плановой поэзии, в которой смешиваются разные течения русской литературы. 
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В критике «Современника», пушкинского и плетневского, безусловно, замечается су-
щественная разница в восприятии литературного процесса. Также, при Пушкине-издателе 
в журнале помещаются разнообразные переводы, чего катастрофически не хватает чтоб 
разнообразить содержание «Современника» при Плетневе-издателе. Следовательно, плет-
невский «Современник» вовсе не стал журналом без направления. Другой вопрос, что оно 
стало исключительно литературным, особенно это проявилось в принятии журналом абсо-
лютного нейтралитета в разгоревшейся полемике западников и славянофилов.

В 1846 г. Плетнев понял, что дальше не в силах «тянуть лямку» в издании «Совре-
менника» и, несмотря на протесты наследников Пушкина (они начали утверждать, что 
«Современник» является их собственностью и требовали три тысячи ассигнациями), 
сдал его в аренду Некрасову и Панаеву, редакцию передал своему сослуживцу- профес-
сору Никитенко. Понятно, что это решение далось Плетневу нелегко и только самые 
веские причины могли побудить издателя к такому поступку. Свое отчаяние и обиду на 
 окружающих, которые не смогли оценить заботу и работу Плетнева над «Современни-
ком», он описывает в своем письме к Шевыреву от 1-го ноября 1846 г. В одном небольшом 
абзаце этого письма Плетнев опять переживает те девять лет издания журнала, когда он 
«жертвовал самыми тяжкими трудами только чести имени Пушкина и тратил ежегодно 
по 5 т. руб. на поддержание журнала…» (5, 341). Никто тогда даже не задумался о том, 
что из всех друзей и знакомых Пушкина именно Плетнев в 1838 г. выхлопотал право на 
издание «Современника» и сделал это вовсе не из личной выгоды, а ради того, чтоб дело, 
начатое великим поэтом, существовало, напоминая о нем. 

Плетнев не может понять наследников Пушкина с их алчными намерениями и за-
являет: «… если Пушкина кости почувствуют, как вы обошлись с его другом, то они 
перевернутся во гробе» (5, 341).

Плетнев помещает в журнале прощальную статью «К читателю Современника», ко-
торую начинает эпиграфом из предпоследней строфы «Евгения Онегина», романа, кото-
рый был посвящен ему другом Пушкиным:

Кто бы ни был ты, о мой
читатель..,
Я хочу с тобой
Расстаться нынче как 
приятель.
Прости.
Вся статья пронизана грустными нотами и иногда складывается впечатление, что 

Плетнев прощается с «Современником», как с самым близким ему человеком: «Пери-
од моего Современника составляет в жизни моей время, о котором я навсегда сохраню 
самое приятное воспоминание» (3, 570). Обратим особенное внимание на следующие 
словосочетания «мой Современник» и «моя жизнь», между которыми можно поставить 
знак равенства, потому что Плетнев в своей статье их отождествляет.

Как уже говорилось выше, многие осуждали Плетнева за то, что «Современник» при 
нем заполнился произведениями второстепенных, только что начинающих свою литера-
турную деятельность авторов. Безусловно, это мнение ошибочно, так как в его действиях 
прослеживается традиция первого издателя и редактора журнала. Сам Плетнев по этому 
поводу пророчествует: «Те, которые обращались ко мне с первыми опытами, конечно, 
явятся когда-нибудь в свете как опытные писатели» (3, 571). И, конечно же, через не-
сколько лет это пророчество осуществилось. И кто знает, как сложилась бы дальнейшая 
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творческая судьба многих писателей и поэтов, если бы они не попали со своими пробами 
пера к издателю «Современника».

Однако Плетневу не удалось в полной мере сохранить идею Пушкина в издании 
журнала. Прежде всего это касается таких разделов «Современника», как «Критика» и 
«Проза». В критических статьях Плетнев не отступал от своих эстетических воззрений, 
сформировавшихся еще к 1830-м годам и не претерпевающих значительных изменений 
на протяжении последующих лет. К сожалению, он не смог в полной мере понять и оце-
нить новые явления литературной жизни. Следуя принципу «не осуждая плохое, хвалить 
хорошее», из-под пера Плетнева выходят такие известные статьи, как «Чичиков, или 
Мертвые души Гоголя» (1842), «Наль и Дамаянти. Индейская повесть В. А. Жуковского» 
(1844), «Тарантас» графа В. А. Соллогуба» (1845) и большое количество маленьких раз-
боров и рецензий. 
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(Душанбе, Таджикистан)

ФЕНОМЕН ГЕНДЕРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ «ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ»  
И ЕГО РОЛЬ В РУССКОЙ ПАНЕГИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ����� ВЕКА����� ВЕКА ВЕКА

Социально-ролевые позиции личности на всем протяжении развития человечест-
ва определялись тремя категориальными функциями, выражающими желание, умение, 
долженствование. Самой востребованной в русском литературном процессе стала 
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последняя. Она пронизывала буквально все памятники Древней Руси и оказалась наибо-
лее значимой в искусстве русского классицизма. Наибольшее распространение модуль 
долженствования получил в панегирической литературе, где с его помощью был создан 
идеал гендерного облика русского правителя.

Ключевые слова: феномен гендерного долженствования, классицизм, панегиричес-
кая литература, гендерный облик правителя.

During the whole period of a human history social-role status of a personality was deter-
mined by 3 categorial functions expressing wish, ability and obligation.

The last one (obligation) has become the most demanded in Russian literary process. It 
permeated through nearly every record of ancient Russia and appeared to be the most impor-
tant in the art of Russian classicism.

The module of obligation was mainly characteristic of panegyric literature where it helped 
to create the ideal of gender image of a Russian ruler.

Key words: Phenomenon of gender obgliation, Classicism, Panegyric literature, Gender 
image of a ruler.

История человечества, как известно, есть постепенная эмансипация личности от ско-
вывающих ее социально-политических и семейно-бытовых пут. Однако, освобождаясь 
от одних условностей, личность воле поневоле тут же впрягается в другие, вынужденная 
каждый раз исповедовать новую мораль и воздвигать иные способы домостроения.

Этому процессу подвержены все сферы деятельности человека, все нюансы его чувс-
твований. И, прежде всего он отражен и воспроизведен в языке как указателе коммуни-
кативности человека. В самом деле, в языке, как нельзя лучше, закрепились (раз и на-
всегда) тенденции человеческой модальности: должен, могу, хочу. 

Вокруг этих трех понятий выстроились иерархия человеческих ценностей. Нормы 
его поведения и ценностей. Нормы его поведения и этики. Разные эпохи, разные народы, 
разные государственные устройства, социальные и религиозные группы и сообщества 
людей каждый раз давали свою интерпретацию этим понятиям. То что считалось долж-
ным на Востоке, не находило место на Западе, то, что было возможным и необходимым 
для западного человека, абсолютно не принималось в расчет жителями Востока. «Могу» 
людей каменного века не адекватно умению современного человека. «Хочу» крестьянс-
тва не соответствовало желаниям дворянства. Все это порождало определенную табуи-
рованность и в поведении, и в осмыслении ряда понятий, сопровождающих жизнь чело-
века. Модальная тирада: должен, могу, хочу, – предопределяя жизнь человека, выявляла 
его базисную основу и прогнозировала его надстроечные понятия.

Наиболее аморфна функциональность «хотения»: от примитивного «хочу» есть пить, 
дружить до «хочу» быть счастливым, – свойственное всему роду человеческому, оно су-
ществовало в сознании людей практически в неизменяемом состоянии на протяжении 
всех веков. Хотя и здесь, безусловно, существуют вариации, ибо любая типажность со-
стоит из особенностей индивидуумов.

Скажем, в представлении одних быть счастливым обозначало быть богатым, в пред-
ставлении других – властвовать над миром. Мог быть и иной поворот восприятия и ин-
терпретации. Быть счастливым – значило достичь совершенства в какой-то нише цен-
ностей, будь то красота, храбрость, эрудиция, творчество. Но, тем не менее, в целом, 
«хотение» универсально и синкретично. Национальные, культурологические, социаль-
ные и временные коррективы здесь не столь ощутимы. Именно эта функция порождала 
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и порождает иллюзии, именно она повинна в создании утопий, которые, как известно, в 
силу неясности самих желаний, приводят к расплывчатости конечных результатов.

«Город солнца» Компанеллы, «звезда пленительного счастья» декабристов, «слеза 
ребенка» Достоевского, город будущего в 4-ом сне Веры Павловны Чернышевского, те-
ория коммунизма марксистов – это, ставшие уже культовыми, манифесты человечества 
о всеобщем благоденствии, равенстве, свободе и братстве. Вплоть до сегодняшнего дня 
(особенно в России и на постсоветском пространстве) «хотение» превалирует в докумен-
тах, указах, программах и уставах различных партий и объединений.

Однако предопределяло и предопределяет жизнь человека функция «долженствова-
ния», на которую всегда накладывается наибольшее количество разного рода эпитимий. 
Она – «альфа и омега» повседневной жизни людей, она выявляет, в первую очередь, 
национальный менталитет, уровень цивилизации, культурологическую, материальную и 
духовную основу народа. Именно она в конечном итоге обуславливает гендерные пози-
ции и гендерные взаимоотношения.

Испокон веков, начиная с каменного века и до сегодняшнего дня, общество и люди 
вырабатывали нормы поведения и критерии их оценок. Простейшая формула биологи-
ческого существования человека гласит: «Женщина продолжательница рода, особь, да-
ющая жизнь; Мужчина – основоположник этого рода, особь, долженствующая подде-
ржать, а следовательно, и уберечь этот род».

По мере развития человечества в силу различных обстоятельств и разделения обще-
ства на классы «долженствование» из разряда сугубо биологического переходит в соци-
ально-биологический, в котором постоянному изменению подвергается его социальное 
восприятие и экзистанс. Оставив неизменной биологическую доминанту, первобытный 
человек добавил к этому добывание пищи для мужчин и использование, сиречь приго-
товление и распределение этой пищи, – для женщин. Следуя по стопам эволюционности, 
«Homo sapiens» все больше и больше попадал в прессинг общественной детерминирован-Homo sapiens» все больше и больше попадал в прессинг общественной детерминирован- sapiens» все больше и больше попадал в прессинг общественной детерминирован-sapiens» все больше и больше попадал в прессинг общественной детерминирован-» все больше и больше попадал в прессинг общественной детерминирован-
ности. В социальные вериги обрядилось все человечество: от мала до велика, от толпы до 
лидера, от подданных до монарха (властителя). «Прокрустово ложе» «долженствования» 
предопределяло существование человека от рождения до смерти. Веками выстраивалась 
социальная пирамида, на разных ступенях которой каждый вынужден был нести свой 
крест. Вспомним начертанную писателем 18 века А. П. Сумароковым картину идеального 
государства: «Крестьяне пашут, воины защищают отечество, судьи судят, ученые возраща-
ют науки, художники вкус услаждают, духовные проповедуют добродетель» [1:13]. 

Во главе такого государства стоит монарх, «равным всем судьям и равный всем отец», 
должность которого «мудро править». Однако, внутри каждой группы существовали и 
существуют также гендерные обязательства и различия между крестьянином и крестьян-
кой, дворянином и дворянкой, властителем и властительницей. Если к этому еще и при-
бавить параметры времени, места и верований, то становится понятной вся сложность 
исследуемой проблемы. Осознав ее многоаспектность и теоретические закономерности, 
можно понять и осмыслить доселе необъяснимое и непознанное, касающееся всех видов 
человеческой деятельности, способов существования и, конечно же, творчества.

Доказательством тому служат и морфологические признаки этих глаголов. Если 
«мочь» и «хотеть» имеют родовые показатели только в прошедшем времени, то глаголы 
«долженствования» гендерно обозначены во всех временных категориях. Возьму на себя 
смелость предположить, что в тех языках, где родовые признаки выражены с помощью 
тех или иных грамматических форм, наблюдается та же самая картина, и это следует 
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учитывать особо. В случае же неверности этой посылки, интерес к ней не пропадает, 
а лишь переакцентируется и осмысляется как показатель русской ментальности, что, в 
конечном итоге, тоже требует соответствующей проработки и осмысления. 

Однако не будем, как говорится, «есть чужой хлеб» и вторгаться в «монастырь лин-
гвистов». Обратимся лучше к литературе, тем более что в ней, как в зеркале, отражается 
вся жизнь человека, его дела и мысли.

И что же мы видим? Литература Древней Руси практически вся пронизана модальнос-
тью «долженствования», причем на всех уровнях и во всех ситуациях. Некие отступления 
наметились в ХVII веке, когда герой во всеуслышание заявил: «Хочу жить, как мне любо».VII веке, когда герой во всеуслышание заявил: «Хочу жить, как мне любо». веке, когда герой во всеуслышание заявил: «Хочу жить, как мне любо». 

Однако после ряда совершенных ошибок (по младости ли, иль – по несмыслию) он 
вынужден был возвратиться на круги своя, где, как известно, декларировалось: «должен/
должна», «обязан/обязана» – в приватной сфере и «должен/обязан» – в публичной.

С наступлением ХVIII века в литературу полновластно входит классицизм с его эсте-VIII века в литературу полновластно входит классицизм с его эсте- века в литературу полновластно входит классицизм с его эсте-
тикой образцовости и требованием нормативности. Это было искусство, где одно друго-
му подчинялось и соподчинялось, где все было изначально решено и заранее декретиро-
вано: язык, стиль, жанры, герои. 

Как же вписывались в эту систему координат гендерные взаимоотношения персона-
жей?! Существовали ли они, отражались ли в литературе?!

И нет! – И да!
«Нет», – потому что классицизм в силу своей природы, если можно так выразиться, 

антигендернен: в нем царствует общее, а не частное, типовое, а не личностное.
«Да», – потому что помимо социально-ролевой позиции индивидуумов, существует 

и гендерно-институциональный статус личности, связанный, прежде всего, с полномо-
чиями тех, кто властвует и правит. И в этом смысле русская классицистическая литера-
тура более чем показательна: и в плане гендерных соответствий и с точки зрения модуля 
«долженствования».

Иллюстрацией, подтверждающей нашу мысль, служат, прежде всего, многочислен-
ные оды, написанные русскими писателями ХVIII века, и первые в этом ряду, безуслов-VIII века, и первые в этом ряду, безуслов- века, и первые в этом ряду, безуслов-
но, панегирики М. В. Ломоносова.

Однако следует сразу оговориться. Ода, будучи, с одной стороны, самым ярким, со-
вершенным и значимым жанром русской литературы ХVIII века, в гендерном отношенииVIII века, в гендерном отношении века, в гендерном отношении 
представляет собой абсолютно безликое, имперсональное произведение. В ней не ощу-
щается своеобразия, напрочь отсутствует индивидуализм, практически «на нет» сведены 
личностные характеристики. И, тем не менее, она, несомненно, дает определенный мате-
риал для исследования гендерных отношений.

В качестве образца высокой классицистической поэзии ода призвана была воспевать 
личность и деяния государственных мужей: царей, полководцев, знатных сановников. 
Набор средств восхваления был декретирован самой поэтикой классицизма, и поэтому 
характеристика прославляемого лица отражала модальность долженствования. Среди 
основных критериев хвалебной оценки числились разум, достоинство, просвещенность, 
сила и твердость духа.

Этот реестр качеств закреплялся за «разумным хозяином» и отражал таким образом 
гендерный стереотип идеального государя. И в этом смысле социально-ролевые функции 
мужчины и женщины в качестве правителей практически уравнивались. Так, гендерная 
роль Петра I почти во всем совпадала с гендерной позицией русских императриц: Анны,I почти во всем совпадала с гендерной позицией русских императриц: Анны, почти во всем совпадала с гендерной позицией русских императриц: Анны, 
Елизаветы, Екатерины.
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Произведением, которое определило и закрепило гендерный стереотип русского пра-
вителя, стала «Ода на взятие Хотина» Ломоносова, в которой отразились героические сра-
жения России с Оттоманской империей. В этой оде Ломоносов прославляет русский народ, 
который одержал победу в страшной и кровопролитной битве, который и «сильну возно-
сил десницу», и был «воспламенен усердным жаром», и разил врагов, «извившись силь-
ным махом» [2:77]. Однако, несмотря на столь лестную характеристику, данную русскому 
воинству, не оно воспринималось героем сражения, и не оно, увы, ассоциировалось с побе-
дой. Символом Отечества стала Анна и ее деяния, а вернее трон, который она занимала.

Именно под эгидой последнего осмыслялась Ломоносовым функциональная значи-
мость Анны, ее взаимоотношения с подданными и владеемой ею страной, которая, как 
он писал, «цветет по Аниной державой» и пребывает в счастии «под сильным Аниным 
покровом».

Следует отметить, что все характеристики, данные поэтом Анне, аморфны. Они в 
полной мере могли бы быть адресованы и Петру I, и любому другому русскому импера-I, и любому другому русскому импера-, и любому другому русскому импера-
тору. Гендерное осмысление в них весьма расплывчатое. Характерологические признаки 
личности носят явно косвенный характер, при котором гендерные установки лишь под-
разумеваются, ибо слова: грозный, страх, сильный – со времен древнерусской литерату-
ры ассоциировались в сознании людей с образом князя-воителя, царя. И Анна в данном 
случае лишь волею судеб персонифицирует собой гендерный статус правителя.

В «Оде на прибытие Елизаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург по корона-
ции, 1742 год» Ломоносов пополняет перечень черт, необходимых государю для выпол-
нения своей социальной функции. От имени самого Всевышнего поэт заявляет:

Тобой поставлю суд правдивый,
Тобой сотру сердца кичливы,
Тобой я буду злость казнить,
Тобой заслугам мзду дарить [2:87].
Как видим, и здесь указаны лишь общие параметры деяний монарха вне его гендер-

ной принадлежности.
Правда, выявляя социальную роль правителя, Ломоносов все же несколько разнооб-

разит личностную характеристику самих императриц: Анны и Елизаветы. Если, восхва-
ляя Анну, одописец, прежде всего, делает упор на таких дефинициях, как: грозная, гнев-
ная, устрашающая, то в характеристике, данной Елизавете, преобладают эпитеты: доб-
рая, лучезарная, щедрая. Но связано это, скорее всего, не с характером самих императриц 
(хотя это и имело место быть в действительности), а с разными видами жанра оды.

Портрет Анны дан в героической оде, образ Елизаветы представлен в оде похваль-
ной. А это, как известно, многое объясняет, ибо героическая ода – это демонстрация вои-
нских заслуг прославляемых героев, будь то полководец или же государь. 

Похвальная же ода – это выявление черт правителя просвещенной державы. Видимо, 
поэтому в одах, посвященных Елизавете, часто фигурируют слова: мудрая и просвещенная.

Идентичная картина предстает в оде, посвященной Екатерине II. На нас буквальноII. На нас буквально. На нас буквально 
обрушиваются высокопарные фразы и хвалебные излияния. Благоверная, благословен-
ная, благородная, рачительная – таков сотканный из самых пиитических речений словес-
ный портрет Екатерины II, ибо, она, как никто другой, по мнению Ломоносова, радеетII, ибо, она, как никто другой, по мнению Ломоносова, радеет, ибо, она, как никто другой, по мнению Ломоносова, радеет 
за народ и Отечество.

Стоит сказать и о том, что в одах между прославляемыми государями устанавлива-
ется некая репрезентативная цепочка ценностей и преемственных связей, при которых 
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здравствующий монарх являл собой воскрешение деяний своего предшественника. Так, 
Елизавета предстает как истинная дочь Петра, которую ради всеобщего благоденствия 
«На верх поставить совершенства Всходящий в небо Петр велел», [2:107] для того, чтобы 
она «щедроты отчи» превышала, «довольство муз» усугубляла и «к счастью отверзала 
дверь» [2:112]. Наследницей всех ее благих порывов и начинаний становится Екатерина 
II, которая, подобно Елизавете «вливает благосклонность в нравы», «миром украшает», которая, подобно Елизавете «вливает благосклонность в нравы», «миром украшает» 
Россию, недаром, обращаясь к ней, Ломоносов пафосно утверждает: 

Осьмнадцать лет ты украшала
Благословенный дом Петров.
Елисавете подражала
В монаршей высоте даров [2:166].
Итак, поэт создал некий обобщенный лик монарха, закрепив за ним ряд черт, необхо-

димых любому правителю (будь то мужчина или женщина) для исполнения своей соци-
ально-ролевой функции. Казалось бы, картина довольно ясная, если бы не одна деталь, 
вызывающая любопытство и требующая объяснений.

В своих многочисленных одах, посвященных императрицам (Анне, Елизавете, Ека-
терине), при всем пиетете к их заслугам и словесном воздаянии им, Ломоносов никогда 
не забывает Петра I. Первый русский император всегда присутствует в его произведени-I. Первый русский император всегда присутствует в его произведени-. Первый русский император всегда присутствует в его произведени-
ях зримо или виртуально. Именно он олицетворяет собой идеального государя и являет 
образец, достойный подражания.

Вот показательное место из похвальной оды Ломоносова 1746 г., адресованной Ели-
завете:

По стогнам шумный глас несется
Елизаветиных похвал,
В полках стократно раздается:
Великий Петр из мертвых встал! [2:107].
Таким образом, все содеянное Елизаветой, воспринимается как своеобразная проек-

ция дел Петра I, как отблеск его величия, славы и успехов.I, как отблеск его величия, славы и успехов., как отблеск его величия, славы и успехов. 
Не менее значима в этом смысле и «Ода Екатерине Алексеевне на ея восшествие на 

престол июня 28 дня 1762 года», где перед нами разыгрывается целая драма, участни-
ками которой становятся все русские императоры. Подобно призраку отца Гамлета, из 
небытия является Петр I:I::

Он взором смутен пробудился
И произносит глас таков:
«Я мертв терплю несносну рану!» [2:160].
И далее он поясняет, чем вызваны его столь горькие слова. Причина его гнева – Анна, 

которая «все труды несчетны» его деятельности разрушила и предала забвению им «при-
обретены плоды» [2:161].

Но автор оды считает своим долгом успокоить Петра:
О тень великая, покойся:
Мы помним тьмы твоих заслуг,
Безмолвно в вечности устройся:
Твой труд меж нами жив вокруг [2:162].
И все это происходит от того, что и Елизавета, «российская отрада», и Екатерина, 

наделенная «духом благородным», во всем следуют заветам самого Петра.
Таким образом, при всей зыбкости гендерных границ, имеющихся в одописи Ломоносова 
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при описании социально-ролевой функции правителей (Петра, Анны, Елизаветы, Екате-
рины), главным действующим лицом любого его панегирика был, безусловно, Петр I.I..

Все же прочие словесные излияния лишь некий камуфляж, наброшенный им на пле-
чи русских императриц. Им поэт драпировал свою верноподданность и использовал его 
как особое средство придворной и литературной этикетности.

Облик же идеального государя непременно ассоциировался с именем Петра I. ОнI. Он. Он 
воплощал, если можно так выразиться, гендерные мечты поэта, да и не только его. Прак-
тически все русские одописцы и современники Ломоносова (Тредиаковский, Сумаро-
ков), и его последователи (Петров, Майков, Рижский) разделяли это мнение и отстаивали 
именно эту позицию. Для них, как, впрочем, и для большинства русских людей, Петр и 
только он был тем остовом, той реальной и истинной гендерной твердью, на которых 
держалась российская империя. Вот почему гендерный стереотип русского правителя, 
будучи отраженным в литературе последующих веков, так или иначе будет всегда напо-
минать Петра I и его деяния.I и его деяния. и его деяния.

Это тем более любопытно, если учесть, что в том же ХVIII веке (правда, уже в поруVIII веке (правда, уже в пору веке (правда, уже в пору 
расшатывания классицистической эстетики) появилась иная интерпретация гендерной 
сущности правителя.

Попытку эту предпринял Г. Р. Державин – поэт, который впервые в художественном 
произведении осмелился заявить о своей творческой особенности и, как принято сейчас 
говорить, гендерной другости.

Осознать в полной мере значимость Державина можно, лишь сравнивая его с други-
ми одописцами 18 века, в частности, с Ломоносовым. Вспомним оды последнего: вели-
колепные, помпезно-торжественные, где образы императриц всегда блестящие, недося-
гаемые, монументально-парадные. В их облике, как правило, нет черт индивидуальнос-
ти, а тем более гендерного своеобразия личности. 

Они – правительницы, и это главное, а потому они, подобно идеальному самодержцу 
Петру, мудры, дальновидны, неподкупны и воинственны. 

Иное дело поэзия Державина. Екатерина II, воплощенная в образе Фелицы, ставшейII, воплощенная в образе Фелицы, ставшей, воплощенная в образе Фелицы, ставшей 
героиней многих его поэтических произведений, в частности, самой знаменитой оды, 
которая так и называется – «Фелица», совсем по-другому презентуется поэтом.

Екатерина интересна сама по себе без уподоблений и сравнений с Петром. Она 
– «богоподобная царевна», которая «пленяет ум и дух» поэта. И последнее замечание 
особенно интересно, ибо гендерная проявляемость мужчины, кем бы он ни был (поэтом, 
правителем, вельможей, воином), всегда соотносилась с разумом и логикой, для которых 
наиболее подходящими и важными по своей сути были такие глаголы, как править, вла-
деть, сражать, поражать и т. п.

Державин же употребляет совершенно нетривиальное в таких случаях слово «пле-
нять», ассоциирующееся с очарованием, обаянием, чувственностью. И это весьма сим-
птоматично, ибо затрагивает скорее не ум, а душу, которая, как известно, всегда олицет-
воряла женщину и ее самость.

Более того, в русской одописи свято блюлась традиционная строгость в описании 
деяний императоров. Петр обычно наставлял, декларировал, совершал и подавал при-
меры. Анна, Елизавета и Екатерина (как I-ая, так и II-ая) должны были, как полагалось,I-ая, так и II-ая) должны были, как полагалось,-ая, так и II-ая) должны были, как полагалось,II-ая) должны были, как полагалось,-ая) должны были, как полагалось, 
следовать ему буквально во всем, а поэтому поэты (Ломоносов, Тредиаковский, Сумаро-
ков, Петров, Рижский и прочие), выступая как своего рода глашатаи правды, и апологеты 
Петровского престола, поучали, советовали и направляли их.
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Как видим, и в том, и в другом случае провозвестником истины являлись мужчины, 
будь то император или поэты. 

Державин же впервые поменял акценты. Он, по сути, нарушил все законы, посяг-
нув на самое святое – авторитет, власть и значимость мужчины. Поэт дерзнул поставить 
женщину на самый высокий пьедестал, имя которому – ум и превосходство. Недаром 
«мятясь житейской суетою», он, волнуясь и трепеща, просит:

Подай, Фелица! Наставленье:
Как пышно и правдиво жить, [3:35].
И далее, на протяжении всей оды, Державин неоднократно подчеркивает преиму-

щества и достоинства Екатерины II, каждый раз с пафосом утверждая, что она лучше,II, каждый раз с пафосом утверждая, что она лучше,, каждый раз с пафосом утверждая, что она лучше, 
умнее, праведнее и достойнее всех. Она для него пример во всем. Его восторг вызывает 
все:

и ее привычки –  «Мурзам твоим не подражая
 Почасту ходишь ты пешком», 
и ее непритязательность –  «И пища самая простая
 Бывает за твоим столом» [3:35].
И ее образ жизни –  «Не слишком любишь маскарады, 
 А в клоб не ступишь и ногой». [3:35].
Но главное, что его подкупает и чем он восхищается более всего – это ее рачение к 

государственным делам:
Не дорожа своим покоем, 
Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь. [3:35].
Значимость Екатерины II возрастаем еще в большей степени, когда Державин при-II возрастаем еще в большей степени, когда Державин при- возрастаем еще в большей степени, когда Державин при-

нимается сравнивать ее с собой:
А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью; [3:36].
Описание образа жизни поэта, его мыслей и ощущений весьма любопытно. Это опи-

сание передает (как бы воссоздает), если можно так выразиться, гендерную симптомати-
ку поведенческой манеры отнюдь не мужчины, а женщины и ее сущности: мечтательнос-
ти, иррациональности, непоследовательности, переменчивости. Чего стоит одно только 
такое замечание: То вдруг, прельщаяся нарядом,

 Скачу к портному по кафтан. [3:36].
Контраст усиливается с помощью резюме, к которому приходит Державин: 
Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож. [3:37].
Из контекста становится понятно, что под светом поэт имеет в виду многочисленных 

сановников Екатерины II, ее вельмож и фаворитов, утративших свои социально-ролевыеII, ее вельмож и фаворитов, утративших свои социально-ролевые, ее вельмож и фаворитов, утративших свои социально-ролевые 
обязанности, живущих только в свое удовольствие и исповедующих лишь один принцип, 
выраженный в модальности хотения.

Хочу – и «возмечтав, что я султан, 
Вселенну устрашаю взглядом»
Хочу – и «На бархатном диване лежа, 
Младой девицы чувства нежа, 
Вливаю в сердце ей любовь».
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Хочу и – «о всех делах заботу
Оставя, езжу на охоту
И забавляюсь лаем псов» [3:36-37].
Как видим, картина довольно показательная. Она ярко демонстрирует господствую-

щие в среде сановного вельможества, с позволения сказать, «полномочия» мужчин. Суть 
их заключается в одном «могу – что хочу, хочу – что могу». И нигде даже не проскаль-
зывает «должен».

Понятно, что при таком раскладе и при такой ситуации социальная роль и гендерная 
значимость Екатерины возрастает. Она, имеющая все права: жить в свое удовольствие, 
говорить все, что она думает, делать, что хочет – тем не менее, всегда помнит и о своих 
обязанностях и как женщина, и как правитель. И именно это, в конечном итоге, опреде-
лило ее индивидуальность, выявило ее значимость, подчеркнуло ее особость, и позво-
лило назвать ее первым женским образом русской литературы, сумевшим разрушить 
гендерные стереотипы и спрогнозировать ту модель поведения русской женщины (как 
героини художественного произведения), которая породит Татьяну Ларину, Любочку 
Круциферскую, Ольгу Ильинскую, Наталью Ласунскую и Елену Стахову. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ АНДРОГИННОСТИ В РОМАНЕ  
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ»

Статья посвящена проблематики вопроса об андрогине и процессе андрогинизации, 
то есть синтезе мужского и женского начал в единую совершенную модель, в контекс-
те изучения романа Федора Достоевского «Бесы». 

This article is devoted to the problem of androgyny in accordance to the purpose and prin-
ciple of opposites and counterparts of male and female principles in the process of androgyny 
as a model of perfection in the human life in Fyodor Dostoevskiy’s novel «Besy».

Одним из важнейших вопросов, связанных с существованием человека на Земле, 
является вопрос андрогинности, то есть психологического и психического единство муж-
ского и женского начал. Этот вопрос издавна стал предметом дискуссий представителей 
философской мысли: начиная с Платона и его труда «Пир» (6:98-100) и заканчивая рус-
скими философами ХХ века.

Представления философов о феномене андрогинности можно выразить формулами 
1A + 1B = 1C или наоборот 1C = 1A + 1B, где 1А (женское начало) и 1В (мужское на-
чало) обретают цельность в 1С (андрогин), который (то есть андрогин) в свою очередь 
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 приобретает абсолютно новые качества, присущие только ему. Вторая формула, по 
мнению философов, четко обозначет грехопадение первого человека и разделение ан-
дрогинна на составляющие. Первая формула во многом отображает мировоззренческие 
взгляды таких философов, как: Шлегель, фон Баадер, Риттер, Гегель, Соловьев. Вторая 
формула, отображающая так называемый «божественный андрогин», стала основой для 
философского поиска Юнга, Вейнингера, Бема, Бердяева. Их главная мысль состояла в 
том, что человек, созданный по образу и подобию Бога, несет в себе два начала: мужское 
и женское.

Несмотря на достаточную изученность творчества Достоевского, тема андрогинна в 
его романах, а в нашем случае, в романе «Бесы», не становилось объектом критического 
исследования.

Андрогин по своей сути это наличие двух противоположностей, в чем-то взаимо-
исключающих, а в чем-то дополняющих друг друга. Андрогинность часто проявляется 
не только через понятия мужского и женского. Так, например, в романе Достоевского 
«Бесы» это находит одно из своих проявлений в диалоге Хроникера и Кириллова. Так на 
заявление Хроникера о том, что люди боятся покончить жизнь самоубийством Кириллов 
отвечает: «Я еще мало знаю…два предрассудка удерживают, две вещи: только две; одна 
маленькая, другая очень большая…» [4, 73]. Философская мысль также сводится к тому, 
что в мир состоит из единства двух противоположностей – духа и материи, и вопрос о 
том, что первично, как раз и является основным вопросом философии. Теология проти-
вопоставляет Бога и Дьявола, что равнозначно понятиям «добра» и «зла».

Несмотря на то, что разработкой понятия андрогин занимались величайшие фи-
лософы в истории человека, именно Достоевский, которого в принципе не назовешь 
профессиональным философом или психологом, глубже других раскрыл тему единства 
противоположностей, то есть андрогинности. Чуть ли не в каждом диалоге мы находим 
подтверждение этому, роман буквально наполнен духом андрогинности: «жить или не 
жить», «маленькая боль…большая боль», «смерти боится…жизнь любит», «он есть… 
его нет» и т. д. Так тот же Кириллов в разговоре с Петром Верховенским заявляет, что 
«…Я хочу лишит себя жизни потому что такая у меня мысль, потому что я не хочу страха 
смерти» [4, 231]. Или диалог Шатова и Ставрогина: «Бог есть синтетическая личность 
всего народа, взятого с начала его и до конца. У всякого народа свое собственное понятие 
о зле и добре и свое собственное зло и добро» [4, 157].

Биполярность существующего мира основана на «разрыве с первичным единством». 
Само существование мира или существования в нем подразумевает разделение на две 
противоположности. Это утверждение обрело силу еще в древние времена, когда первые 
верования зиждились на таких понятиях, как: хаос-форма, небо-земля, видимое-невиди-
мое и в конечном результате женское-мужское [9, 52].

Яркий пример раскрытия сущности андрогинности продемонстрировал Достоевс-
кий в дилоге Ставрогина и Кириллова: «…Он придет и имя ему будет человекобог». 
«Богочеловек? – преспрашивает Ставрогин». «Человекобог, в этом разница» [4, 190]. По-
нятия Человекобога и Богочеловека по Бердяеву являются двумя противоположностями 
неправильно воспринятыми русской философской мыслью [2, 355]. Эти два понятия 
– две дороги, одна ведущая от Бога к человеку и наоборот.

Вообще, следует заметить, что цифра «2» в романе Достоевского во многом приобре-
тает мистический характер. Этому утверждению мы можем найти массу примеров: «два 
гиганта» [4, 331], «две возможности» [4, 400], «две разные причины» [4, 397], «два шага» 
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[4, 385], «два периода» [4, 373], «два дела» [4, 358] и т. д. Такая полярность конечно еще 
не указывает на наличие андрогинности, но следует заметить, что без полярности нет 
эффекта андрогинности, что и видно из вышеупомянутой формулы.

Андрогинность или по-другому сказать цельность во многом являетя движущей си-
лой всех процессов, происходящих на Земле. Однако процесс андрогинности, по мне-
нию многих философов, возможен только при наличии какой-то еще силы, способной 
разогнать этот процесс. Так Соловьев считает, что этой силой является любовь. Соловь-
ев, основываясь на идеях Платона, считает, что в основе любви заключается стремление 
к цельности как к конечной цели, которая идеализируется человеком. Для Достоевского 
такой силой для достижения цельности является свобода, правда выражается она свое-
образно – через понятие «все равно». Достоевсктй вложил это утверждение в уста Ки-
риллова: «…Свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему 
цель!» [4, 73].

Свобода по Достоевскому – совершенство, обретенное в борьбе между жизнью и 
смертью, которое станет причиной появления нового, победившего боль и страх челове-
ка: «Кому будет все равно жить или не жить, тот будет новый человек» [4, 74].

Новый человек, как писал Бердяев, «есть прежде всего человек преображенного 
пола, восстанавливающий в себе андрогинический образ и подобие Божие, искаженное 
рас спадом на мужское и женское в человеческом роде» [2, 179]. 

Другой вид совершенства, найденный нами в тексте «Бесов», отображен в словах 
Шатова, обратившегося к Арине Прохоровне за помощью его жены в родах: «Было двое 
и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук челове-
ческих, новая мысль и новая любовь, даже страшно…и нет ничего выше на свете!» [4, 
382]. Рождение ребенка в принципе обычный процесс в жизни человека на Земле, однако 
Достоевский видит в этом совершенно другой феномен – младенец – существо цельное, 
не несущее в себе биполярности полов, он «…новый дух, цельный, законченный…». Ан-
дрогинность как модель совершенства, к которой стремится человек, Достоевским вы-
ражена через своих героев, в первую очередь, через Кириллова. В разговоре с Шатовым 
Кириллов говорит фразу, в которой выражена цель всего существования человека: «Есть 
секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и Вы вдруг чувствуете присутствие 
вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное, не про то, что оно небесное, а 
про то, что человек в земном виде не может перенести» [4, 380]. Гармония, которой хочет 
достигнуть Кириллов, это как раз то состояние совершенной андрогинности, которое До-
стоевский скрыто пытается выразить

Ритуалы, которые совершают представители разнообразнейших религиозных тече-
ний в Азии, нацелены на то, чтобы достичь как раз вышеназванное состояние внутрен-
него совершенства. Достижение состояния внутреннней гармонии схоже с ритуальной 
практикой духовного совершенства кеджавен (kejawen), распространенного на острове 
Ява в Индонезии. Одно из таких течений кеджавен, которое на данный момент имеет 
своих последователей более чем в 80 странах мира, называется �UBUD (аббревиатура от 
�usila Budhi Dharma), что означает «правильное поведение и гармоничная жизнь в соот-
ветсвии с руководством Бога». Основным занятием членов �UBUD являются занятия, во 
время которых они пытаются освободить себя от лишних мыслей и сосредоточиться на 
достижении «вечной гармонии». «Вечная гармония» последователей �UBUD во многом 
схожа с той «огармонией», о которой проповедовал Кириллов. Достоевский с помощью 
Кириллова говорит следующее: «Я думаю, что человек должен перестать родить. К чему 
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дети, коли цель достигнута? В Евангелии сказно, что во воскресении не будут родить, а 
будут как ангелы Божии» [4, 381]. Андрогинность, которую желает достигнуть Кирил-
лов, – это «божественная андрогинность», то есть состояние при котором отсутствуют 
половые различия, что показывает на приближенность к Богу.

Бог или боги, что соответсвенно зависит от религии, всегда были носителями анд-
рогинных черт, что повсеместно было доказано ходом человеческой истории. Так, напри-
мер, Зерван, иранский бог беспредельного времени, был отцом Ормазда и Ахримана, 
богов добра и зла соответственно, китайские и индусские «божества тьмы и света» сим-
волизируют непроявленные и проявленные возможности реальности, Деви Сри (рисовая 
богиня) в индонезийской мифологии представлялась как женщина с мужским торсом. 
Бог или божества всегда представлялись как существа объединяюшие разрозненные ве-
щи. Так в христианской традиции, андрогинность как совершенная модель отображена 
в Евангелии. Так Иисус, несмотря на то, что был рожден и умер мужчиной, является 
андрогином. Так своим последователям Иисус проповедовал: «Когда Вы сделаете два 
существа одним и когда Вы то, что внутри, сделаете таким же как то, что снаружи, если 
Вы сделаете мужское и женское единым так, чтобы мужское не было больше мужским, а 
женское – женским, то тогда Вы войдете в Царствие» [7, 143]. Или в Послании к Галатам: 
« Не уже Иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, 
ибо все едино в Христе». Это единство то же, что и было в начале Творения, когда чело-
век не был ни мужчиной, ни женщиной. Бог – совершенное состояние, которого человек 
всегда хотел достичь. Это выразил Достоевский того же парадоксального Кириллова: 
«Тот, кто победит боль и страх, тот сам Бог будет» [4, 74]. Кириллов не верит в Бога, но 
он хочет им стать. Этот парадокс особенно ярко проявляется в словах Кириллова в ответ 
на существование Бога: «Его нет, но он есть» [4, 74].

Картина андрогинности в романе «Бесы» дополняется существованием такого поня-
тия как «брак», то есть замужество. Брак, как союз двух противоположных полов, пре-
следует две цели: социальную и мистическую. Однако преобладание социальной цели 
может разрушить брак, материальная сторона никогда не сможет заменить духовную. 
Тайна брака может быть понята только с помощью «мистического брака», основанного 
на «мистической любви», в которой два противоположных создания становятся единым 
целым. Достоевский в «Бесах» показывает, в первую очередь, социальную сторону бра-
ка, так Степан Верховенский по этому поводу заявляет: «О друг мой, брак – это нравст-
венная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит ме-
ня. Отнимет энергию, мужество в служении делу…» [4, 79]. 

Розанов также считает, что социальный брак – то всего лишь церемония и дань об-
ществу, которая не соответствует истинному предназначению человека. Он осуждает 
возможность бракосочетания Степана Верховенского с Дашей, называя это попыткой 
Верховенского забыть о собственных грехах, что только приведет его к еще большему 
в них погрязанию. Возьмем другой пример, еще более яркий, пример свадьбы главно-
го героя романа Николая Ставрогина на Мирии Лебядкиной (Хромоножке). Что ж за-
ставило светского льва жениться на «плюгавой, скудоумной, нищей Хромоножке»? На 
наш взгляд, здесь Достоевский показал единство разнообразия, то есть то, что «блеск» и 
«нищета», «красота» и «уродство», понятия несовместимые с первого взгляда, являются 
частью одного целого. Таким образом, женитьба на Хромоножке – эволюция Ставрогина 
в процессе нахождения самого себя, нахождения своего «первичного состояния», состо-
яния человека еще до грехопадения.
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Федор Достоевский хоть и не употреблял терминов «андрогин», «андрогинность», 
однако мы смело можем утверждать, что его творчество направлено на поиск идеального 
существования человека в мире, созданном Богом, который, как мы уже не раз замечали, 
является совершенным созданием, не имеющим половых признаков и являющимся тем 
идеалом, к которому стремится человек.
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The article is devoted to the analysis of some dominants of collective unconscious of the 
Russians within the framework of ideological patterns that serve as a background of literary 
works connected by the subject of «Novgorod’s freedom».
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Русское самосознание трагически лишено исторической ординаты. Оно скорее 
утопично и симультанно, а также ориентировано на эмоциональное переживание 
текущего момента [1]. Такое положение вещей сохраняется на протяжении всей истории 
России, формируя общественное бессознательное проживающих на ее территории 
этносов. В данной статье предпринята попытка анализа определенных доминант этого 
бессознательного в рамках идеологических моделей, служащих фоном литературных 
произведений, связанных с темой так называемой «новгородской свободы» [2].  
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        Тема «новгородской свободы» возникает в рамках исторических литературных жанров 
писательства в России, и впервые ясно обозначена в творчестве В. Н. Татищева. С тех 
пор и до наших дней эта тема не утратила своей актуальности. Необходимость фиксации 
читателя на обстоятельствах и природе возникновения русской государственности 
связана с обслуживанием идеологии правящих в стране элит. 

Реальной историей писатель вынужден пренебрегать в угоду господствующих тенден-
ций управления. Для знакомства с памятниками древнерусской литературы в советское 
время требовалось получить допуск к секретным работам, многие материалы были 
помечены грифом «для служебного пользования». Свободный доступ к литературным 
архивам не существует и по сей день. Для создаваемой в угоду власти мифологии не-
обходимы препятствия, искусственно создаваемые на пути восстановления истины. 

Разные интерпретации темы «новгородской свободы» отражают трагическую кол-
лизию столкновения различных подходов в первую очередь к вопросу легитимности 
власти в России. Герои исходного исторического конфликта, как известно, русские 
князья: Рюрик и Вадим. 

Наблюдая за метаморфозами темы, трудно решить, что важнее, изменения коллизии 
столкновения идей монархизма (тирании) и тираноборчества или эстетическая трансфо-
рмация жанров. 

Для данного экскурса не имеет большого значения, являются ли Вадим и Рюрик ре-
альными историческими персонажами, или же они отблески библейского сказания об 
Авеле и Каине. Тем не менее идеологема Рюрика, этого русского Каина, не может не 
ассоциироваться с божьим судом, равно как образ Вадима, на фоне христианского миро-
воззрения, становится олицетворением не только жертвы, но и тираноборца.

Екатерина II в пьесе «Исторические представления из жизни Рюрика» [3] приводит 
в историческом контексте цитаты из Монтескье и Беккариа. Она заставляет псевдоисто-
рических легендарных героев прошлого мыслить понятиями образованных людей XVIII 
века [4]. 

В. О. Ключевский в «Курсе русской истории» замечает: «под влиянием Монтескье 
она писала, что законы – самое большое добро, какое люди могут дать и получить; а, 
следуя свободному непленному движению своей мысли, она думала, что «снисхождение, 
примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая 
свобода даст душу всему». Но, признавая в себе «отменно республиканскую душу», она 
считала наиболее пригодным для России образом правления самодержавие или деспо-
тию, которых основательно не различала; разграничить эти виды одного и того же образа 
правления затрудняются и ученые публицисты. Она сама заботливо практиковала этот 
образ правления, хотя соглашалась, что может показаться чудным сочетание республи-
канского «закала души» с деспотической практикой» [5].

Пожалуй, именно в этом сочинении Екатерины II можно заметить росток, зародыш 
мифа о «Великой России». По ее мысли, просвещенный монархизм был издревле свойст-
венен новгородцам. Ясно просматривается приверженность идеям иерархии, законно-
сти происхождения правителей от иноземцев: род Рюрика по материнской ветви ею 
возводится к варяго-финнам и далее к Ингварю, сыну Одина (родоначальника и бога 
германцев). Но, Рюрики, будучи славянами, не могли происходить от германцев. С ее 
легкой руки данная идеологема становится на долгое время господствующей в основном 
в связи с немецкой ориентацией правящей в XVIII в. России элиты. Именно в это времяXVIII в. России элиты. Именно в это время в. России элиты. Именно в это время 
в Германии заканчивается насильственное онемечивание славян. Хотя и не полностью. 



230

Например, Бисмарк свидетельствует, что его мать не знала немецкого и говорила исклю-
чительно по-вендски. 

Рюрик – уменьшительное от Рур. Рур – это река и область в Германии. По закону 
ротацизма в определенный период истории языка концевое «s» переходит в «r». Старое 
звучание имен Рур и Рюрик было Рус и Русик. Ориентируясь на данные специальных 
исследований, можно предположить, что имя Рюрик приобрело современное звучание 
не позже IV века до н. э. [6]. Следовательно, некий старший этнос (связанный с течениемIV века до н. э. [6]. Следовательно, некий старший этнос (связанный с течением века до н. э. [6]. Следовательно, некий старший этнос (связанный с течением 
реки Рус (Рур)) назывался Русы, а младший – Русики (сравни, бои – жители Богемии и 
бойки – обитатели современных Карпат в Украине). Согласно А. Г. Кузьмину «Руриками 
называли также выходцев с реки Рур в раннее средневековье)», «венеды из Арморики 
(кельтическое «Поморье», нынешняя Бретань) уплыли от легионов Юлия Цезаря на су-
дах; на северо-восток от Альп ушло небольшое племя руриков (рауриков), называвшееся 
так, видимо по реке Рур (Раура) и давшее выходцам из него личные имена Руриков (Рю-
риков)». Не исключено, что слова «рус», «росс» «русин», «русский» являются производ-
ными от древнего звучания этнического имени предков Рюрика. 

В долине Рура и при слиянии Рура с Рейном обитали полабские славяне, язык кото-
рых в настоящее время считается мертвым, так как практически все полабские славяне 
подверглись онемечиванию и к XII в. утратили свой язык. Но как раз в период онеме-XII в. утратили свой язык. Но как раз в период онеме- в. утратили свой язык. Но как раз в период онеме-
чивания рурских полабских славян Рюрики появляются в Новгороде, весьма вероятно, 
уходя от онемечивания. 

Екатерина II в своем сочинении оставляет следы признания того факта, что новго-
родцы являют нам иной этнический элемент, нежели «русы» или «росы». Рюрик и Ва-
дим, согласно выводимой ею родословной, сыновья варяго-финок. Возникает вопрос, к 
какому этносу принадлежали их, не упоминаемые Екатериной II, отцы? Не безразличноII, отцы? Не безразлично, отцы? Не безразлично 
и этническое происхождении самой Екатерины II. В аналогии, как это нередко случается, 
заключены противоположности. Народ и язык, по принадлежности названные русскими, 
принадлежат разным этносам. Один из этносов – княжеский, родовой; другой этнос – эт-
нос посада, новгородский или просто городской. Родовые представления Рюриковичей 
в результате контаминации этносов, оказались перенесенными на почву межплеменных 
интерференций. При этом род остался главенствующим элементом культуры, а форми-
рующаяся нация под влиянием рода стала равнодушной к входящим в нее этническим 
элементам. 

Екатерина II в своем сочинении, пытаясь акцентировать идеи старшинства рода и ро-
довой иерархии, затушевывает другой культурный элемент – элемент старшинства вер. 

Вадим был бунтовщиком против Рюрика. Но в период раскола православной церкви 
различные проторусские языческие течения, сознающие Вадима как народного вождя, 
тираноборца, влились в старообрядчество. Бушевавшее в правление Екатерины II народ-
ное восстание было связано со старообрядческой идеологией и, следовательно, считало 
себя старшим по вере. 

Идеологическое старшинство по роду призвано было снизить старшинство по вере. 
Родовое старшинство, ассоциирующее себя с Рюриком, неизменно сохраняло характер 
тирании, а народоверческое старшинство, ассоциирующее себя с Вадимом – тиранобор-
чества. Попытки власти свести борьбу старшинств к форме внутриродового конфликта 
терпели банкротство всякий раз, как только конфликт переходил границу конфликта вер 
и, уходя за круг борющихся за власть, проникал в широкие народные слои, беспощадно 
эксплуатируемые и подавляемые любой из борющихся за власть сторон. Это отмечал 



231

А. С. Пушкин в собираемых им материалах пугачевского бунта. В ходе истории офици-
альная тираническая идеология старалась любыми путями вытравить в формирующемся 
русском населении воспоминания об их этнической принадлежности. В настоящее время 
русские практически не сознают своих этнических и племенных корней, что позволяет 
произвольно управлять административным делением территорий. 

Укрепление власти и государственности в России традиционно влечет за собой ужес-
точение репрессий, как бессознательную реакцию на тревожное ожидание пробуждения 
этнического самосознания. Замедленный процесс формирования русской нации вызван 
постоянно практикуемым властью родовым принципом, выражающемся в семействен-
ности и местничестве самой власти. О чем немало писалось советскими идеологами.

Раскол, последовавший за родовым конфликтом власти, повлек за собой идеологиза-
цию и мифологизацию как одной, так и другой стороны конфликта. Конфликт старшинств 
княжеской власти и народоверия можно обнаружить уже у Я. Б. Княжнина в «Вадиме 
Новгородском» 1788 г., у которого в лицах Рюрика и Вадима (который олицетворял наро-
доверческое старшинство) сталкиваются монархическая и республиканская идеология. 

Однако с Княжнина начинается новая эпоха в развитии темы «новгородской свободы». 
Он вводит любовный мотив. Рюрик против воли Вадима женится на его дочери Рамиде. 
Народоверческое старшинство получает у Княжнина второе воплощение, в виде женщи-
ны-народа, покоренной тираном. Старший по роду принуждает к браку старшую по вере. 

Именно здесь закладывается фундамент своеобразного русского женовластия. Вот 
оно «чудное сочетание республиканского «закала души» с деспотической практикой». 
Женщина права, так как она защищает более старую веру, но она вместе со своей пра-
вотой подвергается насилию. Русское женовластие не может не внушать отвращение, 
поскольку брачные узы становятся вратами, через которые изгоняется народоверие и 
укрепляется тирания. 

У Я. Б. Княжнина конфликт вер завершается мирным браком, который только отчас-
ти омрачается самоубийством Вадима. Но христианство осуждает самоубийство. 

Достигнут важный результат: с Рюрика снято обвинение в братоубийстве и попрании 
старшинства народной (бабьей) веры. Сокрытие убийства, совершенного тираном, полу-
чает одобрение с точки зрения официального патриотизма. Подан дьявольский пример. 
Власть, получив идеологический выигрыш, начинает бороться сама с собой. Обучая со-
крытию убийства и нарушения обычая, она неизбежно принуждена раскрывать убийство 
и поддерживать обычай. Власть не только этнически, но и идеологически чужда и тем, 
кого она поощряет, и тем, кого угнетает и обманывает. Единственный способ для власти 
выпутаться из создавшегося противоречия – это самой навсегда забыть обстоятельства 
первичного конфликта и заставить забыть об этом подданных. 

У русской истории начинается исторический склероз, который протаптывает дорож-
ку к историческому склерозу самой власти, а также глубочайшему историческому скле-
розу народа. Противовесом историческому склерозу начинает служить маразматическая 
утопия, прохватывающая сумасшествием «особого русского пути» всю социальную 
нишу от правителя до последнего мусорщика и юродивого. Ключевыми фигурами мифа, 
воплощающего названные противоречия и национальные пороки, становятся русский 
император Александр I (братоубийца) и его жена, императрица Елизавета. 

Парадоксальным образом Я. Б. Княжнин достигает еще одного внушительного, но 
непредвиденного им самим результата. Народоверческая идея, с его помощью, вопло-
щается в образе молодой женщины, жены тирана, но возлюбленной народного героя. 
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Именно так идеи, предшествовавшие романтизму и сентиментализму, пали на русскую 
культурную почву. 

Д. П. Горчакову, ступавшему вслед Я. Б. Княжнину, но как бы в обратном направле-
нии, было уже не трудно в рамках темы «новгородской свободы» стать предшественни-
ком романтиков, хотя и противником романтизма («Пламир и Раида». 1796). Реальное 
преступление отодвигается в идеологизированном сознании все дальше в темную глу-
бину, а утопической женской сексуальности начинает воздвигаться пьедестал. На смену 
смертному греху смертоубийства и братоубийства приходит грех прелюбодеяния, зло-
радно высмеянный русским Ювеналом XVIII столетия.XVIII столетия. столетия. 

В начале XXI века тема, последовательно развиваясь по следам копыт пушкинской 
«Гаврилиады», от которой А. С. Пушкин всю жизнь открещивался в пользу ни в чем не 
повинного Д. П. Горчакова, достигает своего апофеоза, и зритель бандитского сериала, 
уже абсолютно равнодушный к потокам крови на телеэкране и в жизни, безумно пере-
живает из-за мельчайших неудач и препятствий для соединяющихся на экране половых 
органов. Патология заключается не в пропаганде секса, а в скрывающейся за этой про-
пагандой рекламе насилия. О братоубийстве в сериалах не вспоминают. В них человек 
человеку брат по закону века-волкодава, «бросающегося на плечи».

Д. П. Горчакову, в сатирах бичующему пороки разных чинов и плебса, было не труд-
но следовать «Страданиям молодого Вертера». Любовь в его исполнении становится в 
ряд с «антинародной», как выражались в коммунистические времена, государственной 
политикой. Поэту теперь предписывается, для того, чтобы приобрести национальное 
значение, любить самое Великую Державу, в лице ее нежной верховной представитель-
ницы. 

Что и было, в конце концов, осуществлено юным А. С. Пушкиным (смотри по этому 
поводу работу ученика В. Д. Бубновой Касама Кэйдзи «К расшифровке «NN» в «Дон-
Жуанском списке» А. С. Пушкина»). Именно этой любовью к женской великодержавной 
ипостаси объясняются репрессии, которым подвергся А. С. Пушкин, его смерть, а также 
тот факт, что в дальнейшем потомки Николая I роднились с потомками его детей от На-
талии Гончаровой. 

Новая эпоха для темы «новгородской свободы» наступила после публикации М. Н. 
Муравьевым «Оскольда». В это время для поддержания необходимого уровня склероза, 
на фоне тенденциозного и дезориентирующего исторического образования, срочно на-
чинает формироваться цензура. Имя Вадима последовательно исчезает из литературного 
обихода: самоубийц не поминают. 

Хотя сам он не исчезает, но, в качестве культурного героя, переименовывается. Ва-
дим М. Н. Муравьева – это Оскольд, участвующий в походе Рюрика на Царьград. 

От М. Н. Муравьева началась замечательная традиция перемещать тему «Новго-
родской свободы» в любую географическую точку, в которую перемещается эпицентр 
русской истории. Последней попыткой такого рода является высказывание одного из 
политических комментаторов о том, что чеченская проблема в РФ могла быть решена 
простым назначением генерала Дудаева заместителем министра обороны. 

М. Н. Муравьев вводит и другие новации: русско-варяжские войска ведет на Царь-
град вовсе не Рюрик, а некий «воздушный обитатель», с которым постоянно сражается 
Оскольд. Образуется оппозиция: (поразумеваемый Рюрик; «воздушный обитатель»; рус-
ские-варяги; север) и (подразумеваемый Вадим-Оскольд; греки; юг).

У М. Н. Муравьева впервые в связи с темой «новгородской свободы», появляется 
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имя Радмира (славянина), сочетавшегося браком с Искердой (норманкой). Чтобы никто 
уже не сомневался, «что такое хорошо, и что такое плохо», трансмутация утопической 
этнологии закрепляется романтическим браком. Насильственному тираническому браку 
противопоставляется народный (якобы, по любви). 

Таким способом просвещенные круги общества пытаются символически отгороди-
ться от власти (а заодно, и от этого «дикого» угро-финского народа). Цензура ведет не 
только к криптологическим решениям, что понятно, но и к кодификации со свободно уп-
равляемыми семантическими связями. Раз нам не дано знать, и суждено забыть, то мы 
имеем право на свою версию событий, которая, может быть, и не отвечает истине, но зато 
ведет к идеалу. Похоже, что юный А. С. Пушкин в полной мере воспринял уже традици-
онный к его времени криптологический подход и расстановку основных фигур в коллизии 
русской утопии. Не случайно Л. Н. Коган, исследуя творчество А. С. Пушкина, пришел к 
выводу, что движущей силой творчества поэта является «трагическое недоумение». 

Стоит ли удивляться, что у М. М. Хераскова в поэме «Царь или спасенный Новго-
род» 1800 г., посвященной Павлу I, Рюрик борется с Ратмиром (рыцарем-воином), но эта 
борьба носит черты французской Революции 1789 года, причем так, как она отразилась 
в верноподданническом сознании М. М. Хераскова. В образе Ратмира вместе с Француз-
ской революцией осуждается и эротика, эта бешеная полуголая баба Делакруа на барри-
каде с красным знаменем в руке. 

Культурная доминанта очевидна. Революция служит цели освобождения женщин 
от стыда, и в этом смысле служит упразднению власти, так как родовая власть – это 
власть мужчин, в том числе, над женщинами, а народоверие связано с оргиями. Рат-
мир не только мятежник, но и распутник. В определенном смысле IV песнь «Руслана и 
Людмилы» А. С. Пушкина является полемикой с М. М. Херасковым, как в плане оценки 
Французской Революции, так и в плане этико-эротическом. В русский сюжет с черного 
хода проникает европейское отрицание традиционной христианской культуры и без того 
плохо привитой к русской душе из-за подавляемого во всех формах народоверия. Еще не-
написанные байроновский и пушкинский «Дон-Жуаны» сучат своими чудовищными по 
неблагозвучию ножками в сочинениях М. М. Хераскова. Знать бы М. М. Хераскову, как 
далеко могут завести его идеологические спекуляции. Первобытный спор старшинств 
самым причудливым образом сталкивается с их отрицанием. 

Еще более отчетливо влияние цензуры на жанр сказалось в «Песнях петых на собра-
ниях в честь древним славянским божествам» А. Н. Радищева. Приемы «эзоповой речи» 
становятся отчетливыми, форма доисторического предания развязывает идеологичес-
кие путы, выводя полемику образованного слоя общества за рамки сознания профанов. 
Криптология приводит к поступенчатой сакрализации контекста. «Песни…» А. Н. Ради-
щева, полемические по отношению к поэме М. М. Хераскова, являются гимном «новго-
родской свободе». 

Фольклоризм, основы которого были заложены А. Н. Радищевым, впоследствии по-
лучал у нас название народничества, которое в вульгарно-утопическом виде и приняло 
на себя функцию народоверия, вместе с его старшинством. К сожалению, вожди народ-
ников не видели иного способа примирить старшинство рода со старшинством веры, 
кроме передачи власти старшинам веры, то есть народу. Проблема нелегитимности влас-
ти, как таковой, была полностью проигнорирована. 

А. Н. Радищев, рассматривая новгородский этнос, выделял кельтов (варягов), которых 
он связывал с Рюриковичами и монархизмом, и славян (финнов), которых он связывал с 
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новгородским плебсом (республикой). К примеру, новгородцы согласно М. М. Щербатову 
[7] – это славен, кривич, чудь и мери. 

А. Н. Радищеву можно простить его плебейские настроения, ведь и сам Тейлор в сво-
ей этнографии народов назвал украинцев татарами. Самым важным в идеологии Ради-
щева, которому во многом в его полемике с М. М. Херасковым следует юный А. С. Пуш-
кин, являются антихристианские мотивы. 

А. Н.Радищев за маской старообрядчества увидел языческое духовное лицо народа. 
Всеслав (эвфемизм А. Н. Радищева для Вадима) – сын новгородского жреца Седглава. 
Его невесту Чаромилу (сравни с Людмилой в «Руслане и Людмиле» Пушкина) уносит 
вождь варягов Ингвар, который легко ассоциируется с пушкинским Черномором (он же 
«воздушный обитатель», враг Оскольда у Муравьева). Монархизм становится идеологи-
ческим противником свободы и любви, которые формируют образ Людмилы. 

Полуголая баба Делакруа с красным знаменем в руках становится «милой людям», 
идеалом русской интеллигенции. Не зря все-таки коммунистические идеологи пропаган-
дировали А. С. Пушкина как первого поэта. Он и есть первый, в смысле формирования 
образа русской революции, благодаря своему утопическому русскому национализму и 
несмотря на свой наивный монархизм (в юные годы А. С. Пушкин был елизаветинцем). 

А. Н. Радищев первый вводит в тему «новгородской свободы» Баяна, русского до-
исторического менестреля, певца любви и княжеских ратных подвигов, а также новый 
для исторической поэмы нарративный элемент – лирическое «я». Баян, любовь/свобода, 
лирическое «я», язычество/республиканство, монархизм (как тирания завоевателя/похи-
тителя юной красавицы) – вот неполный список новаций, унаследованных Пушкиным 
в «Руслане и Людмиле» от Радищева. При всей восхитительной стройности построений 
Радищева и Пушкина им еще очень далеко до апокалиптических предреволюционных 
видений Д. Л. Мордовцева в «Государе Великом Новгороде», продолжившем линию чис-
той трагедии Сумарокова в русской литературе.
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ПИСАТЕЛЬ В ЭМИГРАЦИИ 

(на примере творчества В. Аксенова)

У статті мова йде про творчість видатного російського письменника В. Аксьонова 
в період еміграції в США. Розглядаються погляди сучасної критики на останні твори 
письменника, а також наводяться спогади самого автора про літературу в еміграції 
взагалі та про статус російського письменника-емігранта зокрема. Проводиться теза 
про незламність духу творчої особистості під тиском тоталітарної системи.

Ключові слова: письменник-емігрант, творча манера, бестселер, стереотип, куль-
тура, стиль, міф, мова романа, « пошуки жанра».

The article deals with the creative activity of a well-known Russian writer Vasiliy Aksenov 
during his emigration to the USA. Different views of modern critics on the latest works of the 
author are considered and, besides, the recollections of the author himself as for the problems 
of Russian emigrant literature and the state of the Russian emigrant writers are given in the 
article. It is stated that the unbroken spirit of the Russian writer helped him to survive under 
the pressure of totalitarian Soviet regime.

Key words: emigrant writer, artistic manner, bestseller, stereotype, culture, style, myth, lan-
guage of the novel, «search of genre».

В последние десятилетия много внимания уделяется исследованию литературы эми-
грации третьей волны. По-видимому, актуальность этой темы связана, прежде всего, с 
неизученностью такого большого пласта культурного наследия, каким является русская 
литература, перенесенная, как огромное достояние, за рубеж в 70 – 80-е годы ХХ века. 
Вместе с тем, без изучения данного материала история русской литературы ХХ века пред-
ставляется недостаточно полной. В связи с этим большой интерес вызывает творчество 
писателя В. П. Аксенова в эмиграции. В нашей статье будет предпринята попытка про-
анализировать отношение русской и зарубежной критики к В. Аксенову в эмигрантский 
период его творчества (после 1980 года), обрисовать положение русского писателя-эми-
гранта в американской литературной среде и определить, как повлияла эмиграция на 
жизнь и творчество писателя. При рассмотрении вопроса будут учитываться разные точ-
ки зрения: взгляды отечественной и американской критики на творчество писателя-эмиг-
ранта и личные впечатления самого автора. Вполне естественно, что эти точки зрения 
пересекутся или разойдутся по некоторым пунктам.

Перед тем, как перейти непосредственно к изложению вопроса, следует, в первую 
очередь, кратко остановиться на истории русской эмиграции. Эмигрантская литература 
возникла после большевистского переворота в России в 1917 году. В прошлые эпохи 
известны писатели-изгнанники, от Овидия и Данте до Андрея Курбского, Ф. Р. де Ша-
тобриана и немецких писателей-антифашистов, но история не знает случаев, что-
бы более половины писателей, философов, художников были высланы из страны или 
эмигрировали на всю жизнь. В истории русской зарубежной литературы наблюдается 
три периода, или три волны эмиграции. Первая волна – с 1918 до второй мировой вой-
ны. Вторая волна вынесла за пределы СССР литераторов, отступавших вместе с не-
мецкой армией и оказавшихся к концу второй мировой войны в эмиграции (И. Елагин,  
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Д. Кленовский, Н. Моршен, Л. Ржевский, Б. Филиппов). В середине 1960-х, после хру-
щевской «оттепели», началась третья волна эмиграции и высылки, среди крупнейших 
имен которой В. П. Аксенов, В. Н. Войнович, Г. Н. Владимов, А. А. Галич, Ф.Н. Горен-
штейн, С. В. Довлатов, Ю. М. Кублановский, В. Е. Максимов, В. П. Некрасов, А. Д. Си-
нявский, А. И. Солженицын. Русское зарубежье оказывается не только в роли носителя, 
но и хранителя культурных традиций, поэтому так необходимо чутко прислушиваться 
к процессам, происходящим в формирующейся русскоязычной диаспоре. В роли баро-
метра настроений русского зарубежья может выступать художественная проза. Именно 
по тому, что пишут зарубежные русскоязычные прозаики, можно судить об отношении 
к прошлому, к процессам, протекающим в современной России, о взгляде из-за границы 
на перспективы развития страны, а также о том, насколько состоялась интеграция наших 
бывших соотечественников в западное общество. И в этом смысле очень интересен жиз-
ненный и творческий опыт В. Аксенова.

Василий Аксенов – прозаик, драматург, переводчик – является представителем сред-
него поколения третьей волны эмиграции. Первая публикация автора состоялась на ро-
дине в 1960 году в журнале «Юность» (повесть «Коллеги»). С этого времени и вплоть до 
отъезда за границу в 1980 году в критике шла полемика вокруг его прозы и творческой 
манеры. Отношение к доэмигрантскому творчеству В. Аксенова крайне неровное, но в 
период буйного цветения его таланта, т.е. в 60-е годы – скорее позитивное, кроме, конеч-
но, официальной критики и цензуры. После отъезда в США на какое-то время критика 
забыла о В. Аксенове, но автор продолжал писать, его произведения печатались, и о нем 
снова заговорили. Но теперь уже более негативно, чаще в связи с его отъездом, или, как 
это называлось в официальной прессе, «бегством». В 60-е годы после публикации «Звез-
дного билета» В. Аксенов был крайне популярен за границей. Роман издали в 27 странах. 
Имя автора запомнилось читателям, но в конце 70-х, когда он практически ничего не мог 
напечатать, имя стало забываться, так что, приехав в США, он был очень мало известен 
и начал делать себе писательскую репутацию почти с нуля. Писатели, которых В. Ак-
сенов знал еще по их визитам в Советский Союз, оказались очень малоконтактными 
людьми. Поэтому пришлось полагаться только на самого себя. Очень помогла писателю 
в Америке преподавательская работа. В одном из интервью он сказал: «Из довольно не-
вежественного писателя я, может быть, благодаря преподаванию стал интеллектуалом» 
[1: 5]. Через много лет В. Аксенов признался, что американская литературная среда на 
него совершенно не повлияла. А вот американский университет – очень сильно. В начале 
80-х В. Аксенов пишет и публикует за рубежом целый ряд очерков и рассказов, а также 
повесть «Свияжск» (1981). «Право на остров» выходит в США в 1983 году. В повести 
«Бумажный пейзаж» (1982), поднимающей проблему «художник и власть», читатель на-
ходит органичное соединение вымысла, автобиографического и документального мате-
риала, касающегося событий в Манеже, «Метрополя». По приезде в Америку В. Аксенов 
вошел в круг русских эмигрантов, который тогда был еще довольно узок и элитарен. Он 
много путешествовал по Америке и довольно много узнал о стране и о людях. Резуль-
татом стали повести «В поисках грустного бэби» (1985) и «Блюз с русским акцентом» 
(1986), которые представляют образ Америки 80-х, увиденной глазами русского эмиг-
ранта. Под «поиском грустного бэби» автор подразумевал поиски в собственной памяти 
изначальных представлений о стране за океаном, сопоставление этих туманных видений 
с тем, что ему удалось увидеть, прочувствовать и понять на протяжении своих несколь-
ких «американских лет». Чему автор уделяет особое внимание в своей повести, так это 
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опровержению избитых представлений об Америке – как комплиментарных для нее, так 
и негативных, как официального, так и «самодеятельного» происхождения. Наиболее 
популярной книгой В. Аксенова в Америке стал «Ожог» (публикация в США – 1980), 
но все же, его читатели там – узкий круг людей. По мнению самого автора, адекват-
но оценивающего свои возможности в качестве писателя-эмигранта, ни одна его книга 
не стала бестселлером в Америке. В одном из интервью на радио писатель поделился 
своими наблюдениями: чтобы создать американский бестселлер, надо писать плохо и о 
глупостях. А вот этого В. Аксенов, при всем старании, не умеет. Автор признается, что 
до сих пор американский читатель его не понимает, не принимает его роман как жанр. 
Тот роман, к которому он пришел в результате долгих поисков, оказывается, неприемлем 
для экономической конъюнктуры США. В восприятии американского читателя В. Аксе-
нов – это ранние произведения: «Звездный билет», «Остров Крым», «Ожог», «В поисках 
грустного бэби».

По словам самого писателя, вынужденная эмиграция в США оказала большое вли-
яние на его творческую судьбу: ведь здесь, по мнению автора, «ты сам являешься носи-
телем того, что необходимо для литературы: пограничной ситуации» [2: 381]. Здесь в 
творчестве В. Аксенова происходит постоянное разрушение стереотипов – как идеоло-
гических, навязанных советской системой, так и созданных им самим. Стоит процити-
ровать воспоминания самого автора о первых годах эмиграции: «Я себя, конечно, чувс-
твую русским в Америке» [1: 5]. «Хотя я довольно сильно оторвался от сегодняшнего 
дня в России, но ничуть не оторвался от ее культуры, даже стал ближе к ней» [3: 89]. В 
восприятии Америки русским изгнанником чувствуется новое желание: нащупать связь 
между обликом страны, гражданином которой он уже себя осознает («Американцем я 
так и не стал и, кажется, уже не совсем русский». «Эта страна не стала мне родиной, 
но стала страной моего дома» [1: 5]), и дорогими воспоминаниями о прошлой жизни. 
В. Аксенову это удалось, иначе бы не появились такие известные романы автора, как 
«Скажи изюм» (1985), «Желток яйца» (1988), «Московская сага» (1993), «Новый сладос-
тный стиль» (1997), «Кесарево свечение» (2000), «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004). 
Эти и другие произведения автора вполне могут претендовать на роль памятника эпохи, 
ведь в них важны скорее не сюжет, не стиль, а именно настроение. В. Аксенов пишет ту 
самую «настроенческую» [4: 250] прозу, которая была и остается эстетическим идеалом 
его поколения. 

Не все отечественные критики воспринимают однозначно эмигрантскую прозу В. Ак-
сенова. Роман «Новый сладостный стиль» оценивается как свидетельство творческого 
кризиса прозаика, хотя в нем есть и точные реалии времени, и постановка острых со-
циально-нравственных проблем, и элементы фантастики, гротеск, тонкий лиризм. Ком-
ментируя авторские «промахи», встречаемые в последних произведениях В. Аксенова, 
А. Василевский пишет: «Художественное произведение нуждается в чем-то находящем-
ся вне его. Такой точкой отсчета была для Аксенова советская власть:… все им написан-
ное жило, читалось и получало какой-то смысл, какое-то значение только по отношению 
к существующей и очевидной, как сила тяготения, советской власти, хотя бы в тексте не 
было ни слова о ней… В Америке этой точки «отталкивания» не стало, и многие произ-
ведения эмигрантского периода удачей автора не назовешь» [5: 379]. С. Кузнецов, равно 
как А. Василевский, А. Казинцев, Л. Шевченко, не поддерживает позитивного мнения 
О. Дарка, Н. Ефимовой, Н. Карлиной, Ю. Кравченко, В. Линецкого, А. Мулярчика, Т. Пе- Ефимовой, Н. Карлиной, Ю. Кравченко, В. Линецкого, А. Мулярчика, Т. Пе-Ефимовой, Н. Карлиной, Ю. Кравченко, В. Линецкого, А. Мулярчика, Т. Пе-
ресунько, Т. Сотниковой о «заокеанском» творчестве писателя. С. Кузнецов считает, что 
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писательская судьба В. Аксенова состоялась к восьмидесятому году, приобрела завер-
шенность и законченность. Задачи, которые он себе и не ставил, были полностью вы-
полнены, миф закрыт: «Аксенов словно потерял былой напор. Стилистические тонкости 
его образа жизни плохо просматриваются через океан…Может быть,…Аксенов много 
сделал впервые на русском языке, чтобы удачно повторить писательский опыт своей 
первой жизни во второй. Он пытался сделать историю «МетрОполя» мифом в «Скажи 
изюм» – но масштаб был не тот; разобрать средствами «non-fiction» миф об Америкеnon-fiction» миф об Америке-fiction» миф об Америкеfiction» миф об Америке» миф об Америке 
в «Грустном бэби» – словно он уже не сделал это раз и навсегда в «Острове Крым»; 
написать мифологическую историю двадцатых-тридцатых-сороковых-пятидесятых в 
«Московской саге» – но он не чувствовал это время, как свои пятидесятые-шестидеся-
тые-семидесятые; обыграть американские либеральные мифы в «Желтке яйца» – но это, 
увы, были не его мифы» [6: 212]. После выхода романа «Московская сага», по словам 
автора, «у критики была примитивная и крайне неприятная реакция. Это дурацкие ре-
цензии путем пересказа содержания в ернической манере, в какой любую книгу можно 
рассказать так, что она превратится в чепуху» [1: 5]. Но, безусловно, были и позитивные 
отзывы: писатель Евгений Попов отозвался о ней как о лучшей книге года. Василия Ак-
сенова не на шутку задели статьи его собратьев по перу в России: «Ругня эта меня удру-
чила элементарным неумением критиков писать» [7: 71]. Он бы согласился со многими 
высказываниями, если бы все упреки и уколы были сделаны «с артистизмом». У автора 
есть свое мнение на этот счет: «Появляется новая генерация критиков, называющих себя 
постмодернистами, которым нужно сделать имя. А его лучше всего сделать, лягнув пат-
риарха» [1: 5]. В Америке же 95% рецензий на роман – восторженные. В. Аксенова даже 
сравнили с Л. Толстым. По большому счету это допустимо, потому что жанр «Саги» 
– так называемый «soap» (англ. – «мыло»), литературная основа сериала. «Войну и мир»soap» (англ. – «мыло»), литературная основа сериала. «Войну и мир»» (англ. – «мыло»), литературная основа сериала. «Войну и мир» 
с современных позиций тоже можно рассматривать как «мыльную оперу» (в хорошем 
смысле слова), с колоссальным драматизмом, маргинальными ситуациями, множеством 
персонажей на фоне исторического перелома. 

Сам В. Аксенов считает, что в определенных западных кругах существует равноду-
шие к современной русской литературе. Из-за этого и возникает «некомфортабельное» 
чувство у писателя в изгнании. Вообще, русскую литературу американцам понять слож-
но. В Америке не вызывает удивления араб или китаец, пишущий по-английски о своей 
стране. А вот русского элемента в американской литературе нет. Нет такого русского 
писателя, который стал бы активно писать по-английски, забыв русский. Да и понимание 
литературы здесь совсем иное, равно как и отношение к писателю. «В Америке писатель 
– это автор книг, которые периодически появляются в продаже. И все» [3: 90]. Лучшее, 
на что может рассчитывать русский писатель в Америке, – это признание профессио-
нальной среды. Популярности в русском смысле слова у писателя в США даже теоре-
тически быть не может. Эмигрируя за границу, русский писатель кардинально меняет 
среду. В СССР писатели привыкли жить в сугубо литературном мире: живут в одних 
и тех же домах, ходят в одни и те же Дома творчества. В Америке русский писатель 
может очутиться либо в среде университетской среди русистов-славистов, либо в сре-
де международной журналистики. Попробуем остановиться на преимуществах первой. 
Став членом американской академической общины, у русского писателя, во-первых, по-
является возможность заработать, во-вторых, общаться с интеллигентными людьми и, 
наконец, познакомиться с молодой Америкой: со студентами, молодыми литераторами. 
К тому же, по словам В. Аксенова, для него работа в университете явилась своеобразным 
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преодолением собственного невежества. Приходилось постоянно улучшать свой англий-
ский, преодолевать языковой барьер. Писатель, живя за границей, всегда сталкивается 
с проблемой языка. В. Аксенов, владея английским, продолжал писать на русском, но 
потом «ради хохмы» написал «Желток яйца» (« The Yolk of the Egg») на английском. ОнThe Yolk of the Egg») на английском. Он Yolk of the Egg») на английском. ОнYolk of the Egg») на английском. Он of the Egg») на английском. Онof the Egg») на английском. Он the Egg») на английском. Онthe Egg») на английском. Он Egg») на английском. ОнEgg») на английском. Он») на английском. Он 
ожидал, что это будет, если не сенсация, то, по крайней мере, интересная вещь, но после 
выхода романа в издательском мире говорили только о содержании, а не о языке. Язык 
романа был воспринят, как должное: писатель должен писать на языке страны, в которой 
он проживает. А содержание романа не понравилось американской критике. Роман был 
назван авангардным, метафизическим, странным, а там не любят странной литературы. 
В. Аксенова попросили писать попроще. «Широкая публика не любит иронической ин-
тонации» [2: 382]. Почти соцреалистические упреки были выдвинуты и в адрес романа 
«Новый сладостный стиль» («New �weet �tyle»). Несмотря на то, что в журнале «Хар-New �weet �tyle»). Несмотря на то, что в журнале «Хар- �weet �tyle»). Несмотря на то, что в журнале «Хар-�weet �tyle»). Несмотря на то, что в журнале «Хар- �tyle»). Несмотря на то, что в журнале «Хар-�tyle»). Несмотря на то, что в журнале «Хар-»). Несмотря на то, что в журнале «Хар-
перс» появилась статья, в которой было вполне серьезно сказано, что В. Аксенов напи-
сал «эпохальный американский роман» («a Great American Novel»), появилась другаяa Great American Novel»), появилась другая Great American Novel»), появилась другаяGreat American Novel»), появилась другая American Novel»), появилась другаяAmerican Novel»), появилась другая Novel»), появилась другаяNovel»), появилась другая»), появилась другая 
статья под названием «Остановите карнавал!» («�top the Carnival»). Другими словами:�top the Carnival»). Другими словами: the Carnival»). Другими словами:the Carnival»). Другими словами: Carnival»). Другими словами:Carnival»). Другими словами:»). Другими словами: 
«Остановите Аксенова!» Было сказано, что книга уводит от проблем, что в ней не видно 
правды жизни. Но отзывы критиков на роман нельзя назвать однородными. На одном 
полюсе были раздраженные, почти злобные рецензии, а на другом – восторженные. В ро-
мане «Кесарево свечение» ясно проступает разделение на «мы» и «они». Проблема «мы» 
и «они» для человека, живущего за рубежом – двоякая. Потому что «они» олицетворяют 
не только жизнь в новой стране, жизнь, в которую ты так и не смог интегрироваться, но и 
ту жизнь, которая осталась позади, в той стране, которую ты оставил. «Они» – это образ 
покинутой Родины, в которой столько притягательного, но одновременно пугающего и 
опасного. Роман «Кесарево свечение» – это рассказ о «поисках жанра» молодого русс-
кого парня Славы Горелика. Роман представляет собой смесь реального и ирреального, 
грустного и смешного, что так типично для прозы В. Аксенова. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: принудительная высылка из 
страны и вынужденная эмиграция не только не сломили писателя, но подстегнули его 
к решительным действиям. В. Аксенов не только не прекратил литературную деятель-
ность, но и развил в себе способности публициста, преподавателя, радиоведущего, ора-
тора, переводчика и драматурга. Василий Аксенов продолжал продуктивно трудиться в 
Америке, и то, что его признал американский читатель и не забыл русский, то, что его 
романы занимают достойное место среди новинок современной американской литерату-
ры – все это достойно уважения. Ради достижения своей главной задачи писатель стал 
преподавать русскую литературу американским студентам. В своей работе «Капиталь-
ное перемещение» В. Аксенов пишет: «Я постоянно существую внутри русской литера-
туры, хотя бы по характеру своей работы. Свою задачу я вижу даже не в том, чтобы дать 
молодым американцам новые познания, а в том, чтобы зажечь их, сделать так, чтобы 
они увлеклись, чтобы они поняли, какова эта культура. Короче говоря, я плачу долг той 
единственной, которой я что-то должен, – русской литературе» [2: 386]. Д. Мережковс-
кий, крупнейший представитель первой волны русской эмиграции, заявил в 1921 году, 
будучи в Париже: «Мы не в изгнании – мы в послании» [8: стб. 915]. Своим творчест-
вом В. Аксенов словно продолжил мысль Д. Мережковского: он выполнял и выполняет 
почетную миссию донести до иностранного читателя русское слово, идею свободы по-
русски, которая не покорилась советскому тоталитарному режиму, а наоборот, «зацвела 
желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась» [9: 5].
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УДК 821.161.1- 09 
Булгакова А. А.

(Гродно, Беларусь)

ДИАЛЕКТИКА ХАОСА И КОСМОСА В ПОЭМЕ С. БОБРОВА «ДРЕВНЯЯ 
НОЩЬ ВСЕЛЕННОЙ, ИЛИ СТРАНСТВУЮЩИЙ СЛЕПЕЦ»

В статье рассматривается диалектика Хаоса и Космоса, которая является смыс-
лоообразующим стержнем поэмы С. Боброва «Древняя нощь Вселенной» и базовой ха-
рактеристикой мировоззренческой концепции поэта предромантизма. Анализируются 
основные идейные и образные оппозиции, характеризующие онтологические основания 
существования мира и человека. На основе анализа масонской символики раскрывается 
способ воплощения Бобровым идеи борьбы Хаоса и Космоса как противоположных и 
одновременно сосуществующих в мире и человеке начал. 

The article deals with the idea of the dialectics of Chaos and Cosmos in the philosophi-
cal-esoterical poem of S. Bobrov “The Ancient Night of the Universe”. The dialectic principle 
appears to be the sense formation core and basic characteristics of the ideological conception 
of the Preromanticism poet. The main ideal and image poetical oppositions, which characterize 
the ontological basis of existence of the World and Man, are revealed. The methods of Bobrov’s 
implementation of the idea of the fight between Chaos and Cosmos how the opposed to each 
other and coexisting principles of the World and Man are shown on the basis of analyses of the 
masonic symbolic. 

Вторая половина XVIII века – время особенно интенсивного проникновения и распро-XVIII века – время особенно интенсивного проникновения и распро- века – время особенно интенсивного проникновения и распро-
странения масонских идей в России. Символика масонских ритуалов оказала влияние на 
© Булгакова А. А., 2008
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поэтический язык, обогатив его в формальном и содержательном планах. Одним из поэтов, 
чье литературное творчество невозможно осмыслить и адекватно интерпретировать без 
учета масонской традиции, является Семен Бобров (1763 или 1765 – 1810). 

Согласно биографическим данным, С. Бобров поддерживал тесную связь с кружком 
Н. И. Новикова и И. Г. Шварца и потому воспринял и в различных формах воплотил в 
своих произведениях идеи Дж. Мильтона, Ф. Г. Клопштока, Дж. Беньяна, И. Г. Гердера, 
которые были весьма популярны в той среде и высоко оценивались русским обществом 
масонов [1: 292-293; 2; 3: 96-99]. Поэт принадлежал к числу интеллектуалов, разочаро-
вавшихся в просветительских идеях, и своим творчеством знаменовал переход от рацио-
налистической культуры классицизма к новой культурной эпохе предромантизма. 

Оказав воздействие на мировоззренческие взгляды Боброва, масонская идеология 
отразилась в его поэзии, в частности в поэме «Древняя нощь Вселенной, или Странст-
вующий слепец» (1804-1807), являющейся опытом философско-эзотерического текста, 
в котором каждое слово обладает несколькими потенциальными значениями, внешней 
и внутренней мотивацией. Произведение предстает как «шифр, тайнопись, загадочный 
язык символов и аллегорий, где скрыта древняя вечная тайна мироздания и назначения 
человека» [4: 82]. Одним из способов расшифровки этого эзотерического языка является 
анализ масонской символики. 

Главным мировоззренческим принципом С. Боброва, характеризующим и его метод 
познания, является диалектика. Мир рассматривается поэтом не как статичная сущность, 
а в динамике и развитии [5; 6; 7; 8]. Все элементы мира в поэме Боброва, а именно: три-
ада «Бог – мир – человек», компоненты которой изоморфны друг другу, – претерпевают 
изменения. Движение, в понимании автора, характерно для истории, культуры, челове-
ческой жизни, бытия природы. Кроме того, в основу своей концепции бытия С. Бобров 
кладет принцип диалектики как борьбы противоположных начал в природе и человеке, 
которая, по мнению поэта, существует с момента возникновения мира и является источ-
ником его развития. 

 Вопрос о влиянии масонства на творчество С. Боброва неоднократно затрагивался в 
исследованиях Ю. М. Лотмана, В. И. Сахарова, Л. И. Сазоновой, Л. О. Зайонц, А. Н. Пашку-
рова, М. Аптекман. Большое внимание при этом уделяется интерпретации образов поэмы 
и ее поэтики. Однако в данном направлении необходимо рассмотреть и мировоззренческие 
принципы поэта, выявить онтологическое, гносеологическое, аксиологическое основания 
поэмы, а также особенности познания Бобровым мира и человека на основе ведущего для 
поэта принципа диалектики. Поэтому цель данной статьи заключается в выявлении диа-
лектики Хаоса и Космоса в «Древней нощи Вселенной» как смыслообразующего стержня 
поэмы и базовой характеристики мировоззренческой концепции поэта предромантизма на 
основе анализа масонской символики, а также определении смысловых связей между об-
разами, составляющими топику мира в поэзии Боброва. 

Мир в поэме условно разделяется на несколько символических уровней: низший 
– уровень Хаоса, господства идолов, падения людей, а вместе с ними природы, нравс-
твенной и духовной слепоты всех живущих (мир падшего Нешама, Колгуфы, различных 
народов, населяющих Землю); высший – уровень Космоса, Бога, мирового порядка, гар-
монии, истинного света (мир Мизраха, Зихела, место пребывания Нешама до его изгна-
ния). Так как Бобров утверждает единство Бога, Природы и Человека, то сакральная и 
профанная, светлая и темная сферы характеризуют каждый из элементов данной триады. 
Рассмотрим бытие мира в поэме с позиций диалектики Хаоса и Космоса.
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Сферой Хаоса, по мнению поэта, являются настоящее как такой отрезок на времен-
ной оси, который характеризуется понятиями тьма, смерть, слепота и разврат. В противо-
положность эсхатологической картине Бобров создает и иную, гармонично-космическую 
картину мира. Она присутствовала в прошлом и проецируется на будущее; атрибутами 
мира в данном случае выступают свет, жизнь, прозрение и духовность. В то же время 
мы наблюдаем проникновение одной сферы мира в другую, сакральной в профанную, 
света в тьму. 

Это не является открытием С. Боброва: данная идея была распространена еще в древ-
них культурах. Архетипической является идея взаимопроникновения понятий Света и 
Тьмы, отраженная в библейских текстах («Свет во тьме светит, и тьма его не объят», 
Евангелие от Иоанна, гл.1,5) и являющаяся ключевой в символике масонских обрядов, 
в частности, в обряде Посвящения, согласно которому посвящаемый в Орден снимал с 
глаз повязку и видел вначале перед собой тьму, смерть, тлен, потом замечал слабый от-
блеск света от свечи или лампады, а в его ореоле – открытую Библию [9: 349-350]. 

Проникновение света во тьму видим в особом натурфилософском изображении Боб-
ровым природы, которая воспринимается поэтом аксиологически неоднозначно и пред-
стает как постоянная смена пор года, времени суток, гармонии и дисгармонии, хаоса 
стихий и умиротворенности:

Висящий сумрак над водой 
Глотал по всюду свет дневной.
Нет суши на земле – все море;
Нет света в воздухе – все ночь [10 (1: 27)].
Ночь – излюбленное время поэтов-романтиков, воспринимающееся, с одной сторо-

ны, как неизведанное, лишенное света, мрачное, «образующее мрачный мистический 
треугольник со Сном и Смертью» [11: 203], с другой стороны – как время раскрытия 
душевных тайн, искренности чувств, истинности знания, первозданности природы. Боб-
ров отрицает понятие абсолютной темноты, он неоднократно заявляет о «взрыве света из 
тьмы», выражая данную идею в образах луча от луны, звезд, лампады. Поэт испытывает 
перед ночью барочный страх и одновременно романтический восторг, и в таком вос-
приятии данного понятия как диалектической целостности заключается уникальность 
Боброва как поэта переходной эпохи. 

Даже такой положительно окрашенный образ, как солнце, получает в поэме двойное 
прочтение. Это архетипический символ, который трактуется в древних культурах как сила, 
дающая свет и жизнь всему живому, оплодотворяющая землю [12; 13]. Близкий масонам, 
натурфилософ-мистик Я. Беме в трактате «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» пи-
шет, что «солнце есть сердце, или царь, всех звезд, и дает свет всем звездам от восхода и до 
захода, и освещает все, и согревает все, в силе его все живет и растет» [14]. В то же время 
солнце, подчиняющееся, как и все в мире, закону существования противоположностей в 
одном начале, сеет смерть: «Но сей предмет небесной славы, / Что столько для очей земли 
/ был радостен и животворен, / В погибель превратился им» [10 (2: 26)]. 

Понимание Бога в поэме восходит к идеям пантеизма, согласно которым Бог раство-
рен в каждом из элементов первозданной природы:

Почто искать его далеко? – 
На тверди, на земле, в водах,
Бог есть все то, что видишь [10 (2: 103)].
Он выступает как противоречивая сущность, вместилище стихий, являясь одновре-
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менно карающим и беспощадным, олицетворением всемирной любви и грозной, разру-
шающей силы. В этом поэт следует за западными философами-мистиками, отрицавши-
ми идею Бога как абсолютного добра и считавшими двойственную природу божества 
причиной вечной борьбы темных и светлых сил во Вселенной и в человеке («Земля до-
селе носит знаки / То благости, то козней неба» [10 (2: 113)]). 

Человек в поэме представлен как микрокосм, то есть уменьшенная модель макрокос-
ма: «Тело в целом знаменует небо и землю, плоть знаменует землю <…> кровь знаме-
нует воду <…> дыхание знаменует воздух <…> жилы знаменуют пути звездных сил…» 
[14]. В понимании человека сакральная и профанная, космическая и хаотическая сферы 
проявляются в следующих оппозициях: любовь земная (к себе) – любовь небесная (сту-
пени любви к Богу), гордыня – смирение, тело – душа, падение – возвышение (самопо-
знание, самосовершенствование), ослепление – поиск света, истины. 

Мотив нисхождения Нешама, ослепленного Мизрахом (отцом героя, царем Востока, 
олицетворяющим в поэме Бога) за чрезмерную гордыню, гипертрофированную любовь 
к себе и чувственную страсть к Колгуфе, имеет масонскую основу, поскольку главной 
идеей масонства была идея возрождения ветхого человека Адама Кадмона через само-
познание и самосовершенствование, путем веры и любви к Богу и ближним, а главное 
– смирения и покорности. Противопоставляя свое учение просветительскому, масоны вы-
двинули концепцию «повреждения разума и падения идеального, обладающего полным 
знанием человека» [4: 82]:

И был величествен, как Царь,
Нередко забывал его,
И был уничижен, как раб, 
Был богом – был и червем купно [10 (1: 21)].
Бобров описывает своего героя как «самобытну сущность, возникшу из развалин ми-

ра» [10 (1: 28)], «целый в средоточье мир» [10 (1: 172)], «жреца природы», который мог 
«всю природу обтечь и письмена ее прочесть» [10 (1: 29)], как человека, понимающего 
язык птиц и животных, «глаз» всего мира. Низвергнутый, он не только утратил свои спо-
собности, но сам стал нуждаться в помощи, стал слаб и немощен духом и телом. Бытие 
человека в мире, не имеющего духовной опоры, трагично, утверждает Бобров, выступая 
при этом последователем художников барокко, разрабатывавших проблематику, связан-
ную с отношениями человека и мира, местом и предназначением человека:

Творец! – кто я? – вчера рожденный, – 
Дневное бытие, – пылинка, 
Носимая в лучах весны,
Или блудящий огнь над долом… [10 (1: 61)].
Человек, согласно масонскому учению, не обладающий истинным знанием, не стре-

мящийся к нему, представляет собой не просто ослепленное существо, но раздираемый 
противоречиями «слепок стихий». Он так же неспокоен, как и бушующий вокруг него 
страстями мир. Нешам говорит о себе: «Составленный из бунтов мир, / Стихий мятеж-
ных гнусный слепок» [10 (1: 72)]. Неотъемлемыми спутниками героя становятся страх, 
тревога перед незнакомым, чуждым бытием, а неизменной характеристикой – слепота. 

С ослеплением, процессом поиска света и истинного знания связана диалектика «жизни-
смерти» в поэме. Жизнь, согласно Боброву, не определяется только существованием бренного 
тела, а смерть – его гибелью. Так, жизнь ослепленного Нешама скорее описывается как царс-
тво смерти в нашем понимании: тьма, холод, хаос стихий, обессмысливание существования. 
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Поэт сравнивает пространство жизни Нешама с могилой, мрачным гробом – смерть, ее 
реалии и характеристики проникают в жизнь героя. Между тем феномен смерти осмыс-
ливается масонами и С. Бобровым как их последователем неоднозначно. Смерть вос-
принимается как тьма и неизвестность, вселяющая в человека архетипический страх. 
Одновременно она открывает возможность постичь тайны бытия, является проводником 
в бессмертие, к которому так стремится человек. Движение жизни не останавливается, 
просто она, по мнению поэта, переходит в стадию инобытия. Таким образом, оппозиция 
«жизнь-смерть» также мыслится поэтом диалектически. 

Оппозиция «душа – тело» связана с двойственной природой человека, обладающего 
телесной оболочкой, душой, то есть самобытным внутренним миром, чувствами, мысля-
ми, а также духом – средоточием высших качеств и совести, которые подтверждают су-
ществование в сердце человека искры Божьей. Согласно Боброву, за человека ведут борьбу 
силы Хаоса и Космоса: если человек живет в гордыне, любви к себе, то дисгармония и хаос 
побеждают в его душе. Если же он ищет света, самосовершенствуется, то в его действиях 
и мыслях преобладает гармоничное начало. В одном из фрагментов поэмы герой Боброва 
высказывает мысль о том, что боги (например, Ариман и Ормузд) суть порождения чело-
веческого ума, появившись в результате отчуждения человеком имманентных ему начал: 
доброго и злого, светлого и темного, гармоничного и дисгармоничного. В то же время эти 
начала составляют единое целое – феномен человека, и уничтожение хотя бы одного из 
них ведет к гибели. Итак, диалектика души и тела в человеке очевидна. 

Существование противоположных векторов делает противоречивым в земном мире 
понятие любви. Бобров различает два вида этого чувства: любовь гармоничную, то есть 
любовь к Богу, природе и ближним как чувство, связывающее противоположности в еди-
ное целое, приближающее человека к идеалу («Чем сильней была любовь, / Тем ближе 
подходил к Нему, / А тем богоподобный был, / Тем несравнимее в познанье, / Тем совер-
шеннее в прозреньи, / Мой дух был выше сфер стихийных, / С истоком мудрости сбли-
жался / И там чистейшу воду черпал» [10 (1: 182-183)]), и любовь к себе, порождающую 
гордыню, или же любовь чувственную, страсть, ставящую человека на место божества, 
ослепляющую его (именно такое чувство испытал Нешам, за что и был ослеплен). Итак, 
в поэме чувство любви содержит противонаправленные векторы: чувственная – разум-
ная, земная – небесная, приводящая человека к забвению Бога – приводящая к открытию 
Бога в мире и в душе. 

Таким образом, нами выявлена (на онтологическом и аксиологическом уровнях), ди-
алектика Хаоса и Космоса, затрагивающая представления С. Боброва о мире, человеке, 
Боге. Диалектический подход также характеризует и концепцию познания, как она пред-
ставлена в поэме.

Масоны полемизировали с просветительскими идеями разума и прогресса. Их учение 
– результат «искания синтеза <…> системы, которая примирила бы дух и тело, определила 
бы область разума и дала бы удовлетворение запросам веры» [16: 9]. В своей поэме Бобров 
показывает, что попытка познать мир и человека с помощью разума ввергает человека в 
интеллектуальную слепоту и заблуждение: «О нощи сын! Ты всюду видишь / Тщету де-
яний и ученья, / И суемудрие премудрых» [10 (2: 172)]. Поэт утверждает бессилие разума, 
не подкрепленного данными органов чувств, особенно зрения (заметим, что око является 
одним из основных масонских символов), лишенного любви к Богу и веры. Поэт признает 
разум, науку способами объяснения мира, однако считает, что истинное понимание мира и 
человека может дать только вера. 
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Познание Бога, по мнению С. Боброва, связано с различением человеком истинного 
божества, предстающего в виде чистой субстанции, не находящей словесного выражения 
(как говорит мудрец Зихел, «Ваал, Мизрах, – не все ль едино?» [10 (2: 13)]), и лжебогов, 
каменных и деревянных идолов, предметов поклонения различных племен и народов, 
встречающихся на пути Нешама и Зихела (например, халдеев, посещавших храм Милит-
ты, Нимрода), а также обожествленных букв и знаков:

Что прежде было лишь символом,
То после стало истуканом,
Что прежде было токмо буквой,
То ныне стало божеством [10 (2: 151)].
При этом даже здесь заложено противоречие: по своей природе буква является мета-

форой Бога, поскольку по матрице божественного Слова был создан видимый мир. Поэт 
утверждает, что как субстанция, принадлежащая сакральной сфере, слово имеет тайные 
смыслы, символическое толкование, однако ключ к его интерпретации потерян, следова-
тельно, язык мертв, а божество с помощью такого языка недосягаемо и непостижимо. 

 Диалектический пафос проявляется и в историософской концепции Боброва (А. В. 
Петров называет ее культурологической, поскольку сущность ее определяется взглядом 
поэта на историческое развитие как на развитие природы, познания, а также проявляется 
в восприятии истории с точки зрения эзотерики и науки [15: 31]): история осмыслена 
поэтом как единство и противоположность Прошлого – Настоящего – Будущего. Высту-
пая в поэме сторонником масонской концепции истории, Бобров поддерживает идею 
изначально доброго, природного, естественного существования человека, впоследствии 
падшего, но способного возродиться путем нравственного совершенствования. Прошлое 
и Будущее представляются Боброву и его героям как прекрасное время расцвета приро-
ды, человеческих чувств, полноты знания; Настоящее же для Нешама как падшего че-
ловека темно, мрачно, подобно существованию в могиле. Жизнь человека в настоящем 
характеризуется физической и нравственной слепотой, хаосом; в состоянии хаоса также 
пребывает и природа, которую поэт, опираясь на традиции Данте и Мильтона, описывает 
в барочном духе. Диалектика в данном случае проявляется в проникновении Прошлого 
(мысли, воспоминания) и Будущего (мечты, иллюзии) в Настоящее, благодаря чему оно 
аксиологически и эмоционально окрашивается в более светлые тона. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
диалектика Хаоса и Космоса в поэме «Древняя нощь Вселенной» является концептуа-
льной основой произведения, определяющей его смысловую, образную парадигму и де-
терминирующей композицию и средства поэтики. Анализ масонской философии, отра-
зившейся в символике текста, определивший культурно-исторический контекст произ-
ведения, а также понимание взаимодействия Бога, мира и человека, помогает выявить 
ассоциативные связи образов поэмы и раскрыть семантику топоса «мир» как в творчес-
тве С. Боброва, так и в целом в поэзии русского предромантизма.
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АРХІТЕКТОНІКА БАЛАД В. БРЮСОВА «У МОРЯ» 
І М. ВОРОНОГО «КОЗАЦЬКА БАЛАДА»: 
СТРОФІЧНА І МЕТРИЧНА СЕМАНТИКА

Статья посвящена рассмотрению основных архитектонических особенностей бал-
лад В. Брюсова и Н. Вороного. Строфика и метрика баллад свидетельствует о внима-
нии художников к каноничной форме средневековой литературы. Проанализирована се-
мантика строфических и метрических особенностей произведений, своеобразие кото-
рых определяется количеством стихов в строфе, стихотворным размером, клаузулами, 
рефреном, элементами звукописи.
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The article is devoted to consideration of basic architectonic features of ballads by V. Bri-
ysov and M. Voronyi. Architectonics of ballads shows the attempt of authors to approach the 
form of their poetry to the canon standards of medieval literature. It has been analyzed seman-
tics of strophic and metrical features of the poetries, originality of which is determined by the 
amount of poems in a strophe, verse meter, rhyme, refrain, vocalic alliteration.

Key words: architectonics, ballad, rhyme, meter, symbol, strophe.

Можна погодитися з думкою російського дослідника літератури О. Микешина, який 
ще в 1972 році писав, що жанрові межі традиційної балади настільки «втрачають свої 
суворі класичні окреслення, що є підстави говорити про тенденції зламу її структури» 
[1: 3]. Насамперед це відбивається у визначеннях балади як жанру, що знаходимо в мо-
нографіях та статтях І. Л. Грінберга [2], М. І. Дах [3], О. І. Дея [4], О. Р. Єременко [5], 
Г. А. Нудьги [6], Б. М. Путилова [7], Т. Ю. Салиги [1] та ін.

Літературознавці звертають увагу на ідейно-тематичне наповнення баладного жан-
ру: «ліро-епічний твір фантастичного, історичного, героїчного, соціально-побутового чи 
революційного змісту з драматично напруженим сюжетом, у якому наявні елементи не-
звичайного» [6: 8]; «сукупність епічних пісенних творів розгорненої гостро драматичної 
і трагічної сюжетності, що реалістично художньо узагальнюють виняткові, незвичайні до 
екстремальності та сенсаційності за своєю внутрішньою конфліктністю життєві події» [4: 
13]; «ліро-епічний твір з яскравим сюжетом історичного чи побутового характеру» [8: 56]. 
Спроби аналізу зовнішньої форми знаходимо в роботах Г. А. Нудьги [6] та В. А. Проніна 
[9]. Проте їхні дослідження обмежуються описом строфічних та метричних особливостей 
балад переважно XV-XVI ст.ст. В цьому плані справедливим є зауваження Дах М.: «єдиним 
шляхом для визначення, чим є балада, можуть бути конкретні історико-літературні 
дослідження еволюційної лінії розвитку цього поетичного виду в певній національній 
літературі» [3: 48] через аналіз баладної спадщини конкретних письменників.

Початок ХХ ст. – період активного пошуку нових форм вираження змісту в процесі ст. – період активного пошуку нових форм вираження змісту в процесі 
розвитку баладного жанру. В діахронному аспекті актуальним і необхідним є вивчення 
архітектоніки художнього тексту. Як справедливо зазначав М. Бахтін, «архітектоніка… 
впорядковує не лише просторові та часові моменти, але й … смислові» [10: 121]. Звідси 
важливим є дослідження особливостей архітектоніки літературно-художніх творів, що 
репрезентують певний здобуток національних літератур у жанрі балади. До таких можна 
віднести балади речників символізму в російській та українській літературах Валерія 
Брюсова (1873-1924) та Миколи Вороного (1871-1940).

Дослідження особливостей архітектоніки балад Брюсова та Вороного передбачає 
аналіз метричних і строфічних особливостей поезії та її семантики в порівнянні з кано-
нічними творами цього жанру. Так, Нудьга зауважує, що самобутність та реалізація твор-
чого задуму поетом досягається «шляхом відповідного застосування символів, ритмоме-
лодійних конструкцій вірша» [6: 18] тощо. Принагідно зазначимо: в період свого зарод-
ження та поступового поширення в усіх європейських літературах балада мала постійну 
кількість строф (три), після яких йшло звертання до певної особи (разом чотири); в кож-
ній строфі було стільки віршів, скільки було складів у тому ж вірші. Рими першої строфи 
повторювалися в усіх інших строфах за схемою abab bcbc cdcd abab [6: 9-10]. Основний 
метр балади – п’яти- чи чотирьохстоповий ямб [8: 55]. Така архітектоніка зумовлена істо-
ричною ґенезою балади, що була споріднена з танцем особливостями ритміки.

Зіставлення та аналіз архітектоніки російської та української балади доби символізму 
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з баладними творами канонічної форми середньовіччя та Відродження дозволяє ґрунто-
вніше з’ясувати ідейно-художню своєрідність балад Брюсова та Вороного. Крім того, 
визначення національної своєрідності балади «обов’язково передбачає розгляд його в 
міжнаціональному контексті» [4: 39]. Об’єктом дослідження виступають балади «У мо-
ря» (1902) В. Брюсова та «Козацька балада» (1895) М. Вороного. Ці твори є типологічно 
спорідненими за ідейно-тематичним наповненням (конфлікт внутрішнього та світів лірич-
ного героя на тлі морської стихії). За класифікацією Д. М. Балашова [4: 54] баладні твори 
Брюсова та Вороного можна віднести до групи історичних та соціально-побутових балад.

Строфічна побудова балади Брюсова «У моря» в головних строфічних та метричних 
рисах відповідає канонічним вимогам. Автор вдвічі збільшує кількість строф з чотирьох 
до восьми, розбиваючи на рівні архітектоніки твір на дві частини. Умовно «перша» бала-
да – це сприйняття зовнішнього світу. Друга частина твору зображує рефлексії внутріш-
нього світу ліричного героя.

Архітектонічне розташування рими в баладі Брюсова є своєрідним. Автор розширює 
діапазон каузальних комбінацій, в кожній новій строфі використовуючи іншу риму. Слі-
дування канону простежується в першій та восьмій строфі, в яких рима повторюється: 
AbAb CdCd EfEf GhGh IjIj KlKl MnMn AbAb. Окрім того, що строфа AbAb механічно 
поєднує всю поезію в одне ціле, вона також є своєрідним рефреном (одна з рис канонічної 
балади). Слід зазначити, перша та восьма строфи не є абсолютно тотожними:

Когда́ встреча́лось в де́тстве го́ре  ∪ − �∪ −�∪  −�∪ −�∪
Иль беспричи�нная печа�ль, –  ∪ ∪∪ −�∪ ∪∪ −�
Все успока�ивало мо�ре  ∪ ∪∪ −�∪ ∪∪ −�∪
И мо�ря ла�сковая да�ль.  ∪  −�∪ − �∪ ∪∪ −�
…
Когда � душе� встреча�лось го �ре ∪  −�∪ −�∪  −�∪ −�∪
Иль беспричи�нная печа�ль, – ∪ ∪∪ −�∪ ∪∪ −�
Все успока�ивало мо�ре ∪ ∪∪ −�∪ ∪∪ −�∪
И мо�ря ла�сковая да�ль. [11: 133]  ∪ −�∪ −�∪ ∪∪ −�
Така семантична «нетотожність» строф на лексичному рівні (проте абсолютна то-

тожність в метричній побудові) несе основний ідейний зміст твору, розставляє смислові 
акценти. Для ліричного героя споглядання морської стихії та підсвідомий зв’язок з при-
родою залишається найкращим шляхом рефлексії та самоаналізу під час горя в дитячому 
віці та справжніх душевних криз у зрілості.

Обізнаність Брюсова з баладними канонами та чітке дотримання їх спостерігається в 
метричній побудові віршів. Віршованим розміром виступає класичний для такого жанру 
чотирьохстоповий ямб (AbAb Я4); кількість віршів у строфі відповідає кількості складів.

Кожна строфа балади «У моря» Брюсова, на тлі тотожності строф-рефренів, за мет-
ричною будовою є самобутньою, жодного разу не повторюються. На особливу увагу за-
слуговує четверта строфа, яка в канонічній баладі була завершальною:

И где�-то в глубине� бездо�нной ∪ −�∪ ∪∪ −�∪ −�∪
Я различа�ла наконе�ц ∪ ∪∪ −�∪ ∪∪ −�
Весь сво�дчатый и стоколо�нный ∪  −�∪ ∪∪         ∪ −�∪
Царя� подво�дного дворе�ц. [11: 133]  ∪  −�∪ −�∪ ∪∪ −�
Серед шістнадцяти стоп ямбічної строфи AbAb 4Я зустрічаємо шість випадків ви-AbAb 4Я зустрічаємо шість випадків ви-

користання стопи пірихію (40% від всієї кількості), що є максимумом в порівнянні з 
іншими строфами балади. За своєю семантикою четверта строфа є своєрідним «зану-
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ренням» ліричного героя у морське царство після довгих роздумів та споглядань. Сто-
па пірихію в архітектонічній побудові кожного вірша –збій ритму, що пояснюється за-
тримкою дихання під водою. Асонанс на губний [о] підсвідомо налаштовує читача на 
фізіологічний видих.

Аналогічний прийом звукопису використовує Вороний у «Козацькій баладі»:
Оди �н – самотн – самото�юю ∪ −� ∪∪ −� ∪
Сиди �ть над водо�ю ∪ −� ∪∪ −� ∪
На березі си �нього мо�ря ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
Козак чорнобри �вий,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
Сумни �й, мовчазли �вий ∪ −� ∪∪ −� ∪
Від туги тяжко�ї та го�ря. [12: 53]  ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
Асонанси на [о] та [и] в першій строфі балади Вороного слугують створенню фонічного 

тла морського шуму й гулу. Художні особливості початкових віршів підсилюють паралелізм 
«ліричний герой - природа». Море є «фонічно неспокійним», хоча жодна лексична одиниця 
на це не вказує. Підтвердження неспокою знаходимо в наступних строфах балади («море 
плескоче», «море клекоче», «море бурхоче», «у вир поглядяє», «холодніїї хвилі» тощо).

Безсумнівно, Вороний, як і Брюсов, був добре обізнаний із західноєвропейською 
баладною традицією. Автор «Козацької балади» вкладає «сторінки народної історії з її 
трагедіями» [7: 175] в дев’ять секстин. Змінивши форму, Вороний залишається вірним 
обов’язковому осібному рефрену в кінці балади. Якщо в попередніх восьми строфах пе-
реважає епічний мотив, то заключна секстина – відхід від епіки до лірики народнопісен-
них образів та фольклорного паралелізму.

Неоднозначного тлумачення заслуговує архітектоніка рими: AABCCB DDAABCCB DDEFFE 
GGHIIH JJKLLK MMNOON PPEQQE RR�TT� UUVWWV XXEYYE. Однакова рима 
зустрічається лише в трьох секстинах, які є ключовими для розкриття ідейного змісту 
балади. Розуміння трагедії ліричного героя через особистісний внутрішній конфлікт є. Розуміння трагедії ліричного героя через особистісний внутрішній конфлікт є 
повним, навіть якщо відкинути решту строф:

В заду�мі глибо�кій ∪ −� ∪∪ −� ∪
Сиди�ть кароо�кий,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
Нічо�го не чу�є, не ба �че,  ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
А мо�ре плеско�че,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
А мо�ре клеко�че,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
Мов ти�хо-тихе�сенько пла �че.  ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
…
І ста�в зажури�вся,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
Аж ве�сь похили�вся ∪ −� ∪∪ −� ∪
Коза�к скам’яні�лий нена �че.  ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
А мо�ре плеско�че,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
А мо�ре бурхо�че ∪ −� ∪∪ −� ∪
Та ні�би зітха�є та пла �че.  ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
…
З-за хма�р височе�нько ∪ −� ∪∪ −� ∪
Пливе� місяче�нько ∪ −� ∪∪ −� ∪
І си�пле промі�ння тремтя �че… ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
А мо�ре плеско�че,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
Мов ви�мовить хо�че,  ∪ −� ∪∪ −� ∪
Та ті�льки тихе�сенько пла �че. [12: 53-54]  ∪ −� ∪∪ −� ∪∪ −� ∪
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Архітектоніка трьох строф відповідає канонічній формі балади: дванадцять віршів 
(6+6) та рефрен з римою, що повторюється. Графічне виокремлення (абзац) віршів з од-
наковою римою привертає увагу до кінцевих лексем. Семантика рими найповніше від-
повідає пафосу викладу («похмурість… страхи і повсякчасна присутність смерті» [13: 
12]), драматизмові та напруженості баладного конфлікту.

Ще однією суттєвою ознакою балад є напруженість викладу, «гарячкова драматичність 
оповідання» [6: 20], «значне місце в них посідає діалог» [6: 11]. Проте в баладних творах 
Брюсова та Вороного діалогічне мовлення слугує не лише засобом створення драматично-
го конфлікту, а й розкриття ідейно-тематичного змісту. Ліричний герой балад залишається 
на самоті та перебуває в пошуках спілкування та психологічної допомоги ззовні.

Морські хвилі у Брюсова, отримуючи антропоморфні ознаки, ніби чують благання 
ліричного героя, намагаються дати відповіді на поставлені запитання («они ко мне тя-
нули руки», «шептали что-то», «я была не одинока»). Це послаблює пафос трагічного 
відчуття: море заспокоює неспокійну душу.

Вороний залишає героя «Козацької балади» наодинці. Монолог в структурі балади 
займає чотири строфи всього тексту. Звернення до морської стихії («Ой, мореньку ж, 
море, Розваж моє горе!..» [12: 54]) є риторичними.

Вороний, як і Брюсов, слідує баладному канону, відповідно до якого кількість складів 
у вірші відповідає кількості віршів у строфі. Кількість складів у баладному вірші Воро-
ного є постійною – шість та дев’ять. Число «6» за своєю символікою є позначенням 
гармонії та рівноваги; це символ людської душі [14: 61]. Шестискладові перший, дру-
гий, четвертий, п’ятий вірші зумовлюють використання секстини. Кількість строф, що 
відповідає цифрі «9», символізує силу, енергію, руйнування та війну [14: 76]. Вороний 
архітектонічно протиставив гармонію людської душі («6» складів та «6» віршів) та де-
структивні сили («9» складів та «9» строф). Результатом цієї боротьби стало наближення 
фізичної загибелі ліричного героя через душевну драму.

У метрі секстини Вороний відійшов від традиційного для балади ямбу. Він викори-
став двох- та трьохстоповий амфібрахій (AABCCB Ам23), що «великого розвитку набувAABCCB Ам23), що «великого розвитку набув 
… у поезії російських символістів» [8: 27], проте для української версифікації був досить 
рідкісним [15: 42]. Взагалі секстина, побудована на трискладових стопах та тернарному 
римуванні, є рідкісним явищем версифікації [16: 628]. Гіпотетично можна припустити, 
що таким чином Вороний, який «відіграв ролю Брюсова» [17: 34] в українській літературі, 
намагався наблизити поетичне слово до європейського зразка, познайомити українського 
читача із західноєвропейською традицією.

Майстерність Вороного відчутна в метричній досконалості строфи та доборі лек-
сичного матеріалу. В «Козацькій баладі» відсутні метрично та фонічно слабкі місця. 
На відміну від Брюсова, який ставив перед собою інші завдання під час ритмічної 
побудови строфи, Вороний жодного разу в 54 віршах не використовує стопи пірихію, 
унеможливлюючи вторинну хвилю ритму. Відсутність вторинної хвилі підсилює ідей-
ний зміст балади: море не реагує на страждання ліричного героя. Метр амфібрахію 
переважно з жіночими клаузулами («уся середньовічна… й ренесансова… поезія знає 
лише один тип рими – жіночу» [18: 45]) генологічно та типологічно наближає баладу 
Вороного до канонічних зразків.

Таким чином, балади займають важливе місце в творчих доробках В. Брюсова та 
М. Вороного. Беручи до уваги канонічні зразки баладного жанру, автори намагалися 
експериментувати, видозмінювати зовнішню форму своїх творів. Незаперечним є факт 
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усвідомлення письменниками традиційної побудови строфи, метричних моделей та 
клаузул.

Архітектоніка балади Брюсова свідчить про намагання автора наблизити форму твору 
до класичних зразків середньовічної літератури (усталена кількість віршів у строфі, 
остання строфа з функцією рефрену, метр чотирьохстопового ямбу, звукопис), що надає 
творові рис епічності. «Козацька балада» Вороного також відповідає середньовічним ка-
нонам: кількість віршів та строф, римування на однакову жіночу клаузулу, рефрен. Проте 
Вороний, на відміну від Брюсова, брав за зразок народнопісенну творчість, про що свід-
чать метричні особливості балади (метр амфібрахію), строфічна побудова, внутрішні 
монологи, ліризм. Важливу роль у вираженні ідейно-тематичного змісту творів відіграє 
семантика строфи та метру в архітектоніці балад митців.

У рамках проблеми архітектоніки ліричних жанрів перебуває нині цілий комплекс 
актуальних питань. Перспективою подальшого дослідження вважаємо аналіз строфічної, 
метричної та фонічної семантики на матеріалі інших текстів Брюсова та Вороного. 
Цікавим, на нашу думку, є виявлення стилю письменників через архітектоніку їхніх 
поетичних текстів із застосуванням компаративного, синхронного та діахронного 
аналізів, що відкривають перед дослідниками широкі інтерпретаційні можливості.
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ТИП «ГЕРОЯ-ИНДИВИДУАЛИСТА» В ТВОРЧЕСТВЕ М. АРЦЫБАШЕВА
(на материале повести «Жена»)

Стаття присвячена проблемі типології героїв у творчості М. Арцибашева. Відмі-
чається, що свідомість героїв М. Арцибашева формується під впливом філософії Ф. Ніц-
ше. Твори М. Арцибашева – окремі частини єдиного дискурсу, в основі якого прагнення 
автора показати необхідність отримання людиною внутрішньої свободи. Позначаєть-
ся типологічний зв’язок між героями-індивідуалістами повісті М. Арцибашева «Дружи-
на» та роману «Санін».

Ключові слова: типологія героїв, герой-індивідуаліст, внутрішня свобода.
The article is devoted to the problem of typology of the characters in M.Artsibashev’s 

creative activity. It is noted that the consciousness of M.Artsibashev’s characters is being for-
med under the influence of F.Neitzshe’s philosophy. M.Artsibashev’s works are separate parts 
of the common discourse based on the author’s desire to show the necessity of finding by a 
human being his inner freedom. The typological connection of the characters-individualists ofThe typological connection of the characters-individualists of 
M.Artsibashev’s stories «The Wife» and «Sanin» is marked.

Key words: the typology of characters, a character-individualist, inner freedom.

Литературной критикой М. Арцыбашев воспринимался как автор одного произве-
дения – «ницшеанского» романа «Санин» (1907). Его публикация сделала писателя не 
просто знаменитым, но – скандально знаменитым. Может быть поэтому, серьезной ли-
тературоведческой оценки творчество М. Арцыбашева до сих пор не получило. Между 
тем такая необходимость назрела. Именно сегодня, когда ореол скандальности с романа 
М. Арцыбашева «Санин» снят [1], его произведения могут и должны быть оценены по 
достоинству. Цель нашей статьи – обозначить типологическую общность героев повести 
М. Арцыбашева «Жена» и романа «Санин».

Главный принцип своего творчества М. Арцыбашев определил следующим обра-
зом: «Я – художник, я не имею права обманывать, не имею права «творить легенду»... Я 
хочу творить только правду» [2: 363]. В литературной критике начала ХХ века оценки 
 М. Арцыбашева колебались от резко отрицательных до умеренно положительных: одни 
критики называли его «реалистом пола, проникающим в самые низы человеческой при-
роды», «пропагандистом социального пессимизма и аморализма», «натуралистом, кото-
рому мог бы позавидовать Золя»; другие – «тонким психологом», «прекрасным живопис-
цем природы», «крупной литературной величиной» и т. п. Тем не менее полускандаль-
ная известность и поверхностная, не учитывающая полемической направленности его 
творчества, однобокая характеристика М. Арцыбашева как автора прежде всего романа 
«Санин» надолго возобладали, оформившись в репутацию «бульварного писателя», «ли-
тературного ремесленника», «модного представителя упаднической литературы»: «… 
меня понимали всегда как-то с одной стороны, часто навязывая мне идеи, которые я 
или совсем не имел в виду, или касался только мимоходом, стремясь к другой, для меня 
– главной, цели. Вспомните, что в «Санине» большинство увидело проповедь свободной 
любви, а в «Последней черте» – проповедь к самоубийству» [2: 362]. И только в наши 
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дни, когда появилась возможность прочитать произведения М. Арцыбашева заново и 
непредубежденно, такой взгляд на его творчество был несколько поколеблен: «Произве-
дения некогда забытого автора вызывают неоднозначное к себе отношение. Не все напи-
санное им художественно равноценно. Но, несомненно, его значение не исчерпывается 
сложившейся литературной репутацией... Совершенно очевидно, что без Арцыбашева, 
как и без других художников, несправедливо забытых, пришедших к читателю с опозда-
нием, наши представления о русской литературе начала века не могут быть объективны-
ми и полными» [3: 413].

Произведения М. Арцыбашева – отдельные части единого дискурса, в основе кото-
рого страстное стремление автора показать необходимость обретения человеком внут-
ренней свободы: здесь «акцент делается на анализе взаимоотношений героев, облада-
ющих собственным, индивидуальным мироощущением, с окружающими их людьми, 
которые всецело подвержены влиянию общества» [4: 174]. Но психологизм М. Арцыба-
шева граничит с физиологизмом: прежде всего его интересует биологическое начало в 
человеке, его естественное, природное состояние. Доминирующим в произведениях М. 
Арцыбашева становится тип героя-индивидуалиста, сознание которого формируется под 
влиянием философии Ф. Ницше.

Художественный конфликт повести «Жена» реализуется в драматической ситуации 
столкновения духа личности с атмосферой семьи, где личность, как правило, постепенно 
засасывается тиной семейных обязанностей («нужностей и необходимостей») и в конце 
концов совершенно атрофируется. По форме изложения текст представляет собой соеди-
нение психологического этюда с социологическим очерком. Но социология у М. Арцы-
башева служит лишь средством заострения и углубления психологического конфликта, 
в основе которого лежит протест «неподчиняющегося индивидуального начала» против 
коллективного, семейного начала, подавляющего свободу личности: «... я ясно и созна-
тельно увидел, что мне незачем возвращаться к жене, что то, что она чувствует, что 
«надо» любить и жалеть ее, что надо заботиться о будущем ребенке именно потому, что 
это надо,– вовсе не касается меня, не имеет никакой связи с тем жгучим и могучим любо-
пытным желанием жить, которое прекрасно, сильнее меня, есть я сам» [5: 111].

Повествование включает в себя два контрастных эмоционально-стилистических пла-
на, характеризующих душевное состояние героя-рассказчика в разные периоды жизни: 
чувство свободы до женитьбы и после разрыва с женой наполняет его «жгучим, неизъяс-
нимо прекрасным, могучим и смелым наслаждением жизни» (гл. 1-2, 7-8), а женитьба и 
связанное с ней ощущение несвободы вызывает в нем «чувство озлобленного протеста» 
(гл. 3-6). Герои повести М. Арцыбашева не имеют имен: они как бы олицетворяют со-
бой абстрактную, среднестатистическую семью. Поэтика названия повести «Жена», за 
реальным содержанием которого скрывается и другой, символический смысл – намек на 
барьер отчуждения, лежащий в основе взаимоотношений даже самых близких людей, 
– придает изображаемому явлению широкий обобщающий характер: «...слияние между 
людьми невозможно. Оно было невозможно всегда, но чем дальше, чем больше услож-
няется душа человека, тем слияние невозможнее... Мы можем временно соединяться для 
общего дела, но вне его все-таки остаемся чужими и враждебными. Человек не нарушает 
интересов другого только тогда, когда отдает свое, т.е. нарушает интересы свои» [2: 366]. 
Об этом долго в кратких, но содержательных внутренних монологах и диалогах размыш-
ляет герой М. Арцыбашева, прежде чем приходит к выводу, что «все люди, не одна жена, 
по какому-то праву хотят подчинить его мысли своим, заставить его верить и чувствовать 
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так, как верят и чувствуют они» [5: 109], – к выводу, который ставит его в один ряд с Са-
ниным, наиболее цельным и энергичным из героев-индивидуалистов М. Арцыбашева.
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ФИЛОСОФСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА  
(ТЕОРИЯ «АПОЛЛОНИЧЕСКОГО/ ДИОНИСИЙСКОГО»).   

ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО СЮЖЕТА   
В ТРАГЕДИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ «АРИАДНА»

У статті розглядається філософська детермінанта трансформації традиційно-
го сюжету в трагедії М. Цвєтаєвої «Аріадна». Йдеться про антиномію «аполонічне / 
діонісійське», запропоновану Ф. Ніцше.

Ключові слова: традиційний сюжет, філософська детермінанта, «апологічне / діо-
нісійське».

The given article dwells upon the philosophic determination of traditional plot in the trag-
edy by M. Tsvetaeva «Ariadna», namely about the antinomy «apollonic / dyonysian» proposed 
by F. Nietzsche.

Key words: traditional plot, philosophic determination, «apollonic/dyonysian».

Творчество М. Цветаевой в современном литературоведении является достаточно 
глубоко изученным. На данном этапе прослеживается попытка перейти от рассмотрения 
отдельных моментов биографии и творчества к системному анализу тех или иных про-
блем, в частности, к целостному исследованию художественного мифологизма произве-
дений Цветаевой (работы Н. Осиповой [1], Л. Тышковской [2], Р. Войтеховича [3] и др.). 
Однако подобный подход, на наш взгляд, не может быть исчерпывающим, поскольку 
 ограничивается характеристикой сюжетно-образного материала мифологического гене-
зиса, в то время как в творчестве Цветаевой функционируют также образы фольклорно-
го, исторического и литературного происхождения. Рассмотреть их как определенную 
систему позволяет теория традиционных сюжетов и образов, разработанная черновиц-
кой школой ученых (А. Волков, А. Нямцу, В. Антофийчук и др.).

В творчестве М. Цветаевой широко используются традиционные сюжеты и образы. 
© Тонких И. Ю., 2008
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Их трансформация в поэтическом наследии Цветаевой изучена достаточно полно. Зна-
чительно меньше внимания уделено драматургии. Ранние пьесы Цветаевой актуализи-
руют традиционный образ историко-литературного происхождения (Казанова), трагедии 
1920-х годов обращаются к сюжетам античной мифологии. Отсутствие литературовед-
ческих работ, посвященных анализу драматургии Цветаевой в свете теории традицион-
ных сюжетов и образов, предопределило актуальность данного исследования.

Употребляя термин «традиционный», мы руководствуемся следующим определением: 
«Традиционным следует считать сюжет, который переходит от поколения к поколению, от 
одной литературной эпохи к другой, то есть такой, который сохраняется и активно функ-
ционирует в течение значительного исторического времени» [4: 4]. Широкое использова-
ние традиционных сюжетов и образов обусловлено их универсальностью: «Традиционные 
структуры содержат в себе в наиболее общем виде художественно закодированные соци-
ально-исторические, идеологические и нравственно-психологические закономерности об-
щечеловеческого бытия в их содержательной взаимосвязи и взаимообусловленности» [5: 
55]. В основе трагедии «Ариадна» – сюжет из античной мифологии, который в процессе 
длительного функционирования в литературе стал традиционным: в ХVII в. к этому сюже-VII в. к этому сюже- в. к этому сюже-
ту обращались О. Ринуччини, А. Арди, Лопе де Вега, Т. Корнель, в ХVIІI в. – П. Мартелло,VIІI в. – П. Мартелло, в. – П. Мартелло, 
И. Брандес, в ХIХ в. – Э. Людвиг, П. Эрнст. Таким образом, цветаевской интерпретацииIХ в. – Э. Людвиг, П. Эрнст. Таким образом, цветаевской интерпретацииХ в. – Э. Людвиг, П. Эрнст. Таким образом, цветаевской интерпретации 
сюжета предшествовала значительная литературная традиция.

Трансформацию того или иного сюжета определяют так называемые объективные и 
субъективные детерминанты, причем последние формируются под воздействием первых 
– исторический, онтологический фактор влияет на мировоззрение, эстетическую пози-
цию автора. Прежде чем рассматривать специфику индивидуально-авторской трактовки 
традиционного сюжета, необходимо обратиться к контексту той эпохи, в которой форми-
ровались взгляды писателя. Таким образом, целью данного исследования является опре-
деление философской детерминанты трансформации традиционного сюжета в трагедии 
Цветаевой «Ариадна» – первой части предполагаемой трилогии, интерпретирующей сю-
жет античной мифологии.

Трагедия «Ариадна» была написана в н. ХХ в. (1923-1924 гг.) – в эпоху, называемую 
переходным историческим периодом. Время войн и революций, смены политических и 
социальных приоритетов привело к крушению прежней системы ценностей. В такие мо-
менты наблюдается всплеск интереса к универсальным традиционным структурам, ко-
торые становятся своеобразным мерилом существующих аксиологических приоритетов. 
 Античные сюжеты, актуализирующие непреходящие общечеловеческие ценности, при-
влекли внимание практически всех писателей начала ХХ в., в первую очередь символис-
тов. Немаловажную роль в этом сыграли философские идеи, господствовавшие в то время 
не только в России, но и во всей Европе.

Едва ли не самое большое влияние на умы русской интеллигенции в начале ХХ в. 
оказал Ф. Ницше. В связи с темой данного исследования, нас интересует теория аполло-
нического / дионисийского, сформулированная Ницше в работе «Рождение трагедии из 
духа музыки».

М. Безродный объясняет интерес к теории Ницше следующим образом: «Быстрота и 
широта усвоения антиномии аполлонического и дионисийского были предопределены как 
повышенной восприимчивостью русской мысли к бинарным построениям, так и особым 
статусом греческой античности в русской культуре… Иначе говоря, учение об аполлони-
ческом и дионисийском было воспринято как «свое» – по методу (бинаризм), предмету 
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(эллинское) и источнику (гонимый пророк)» [6]. Как бы то ни было, Дионис становится 
главным героем множества художественных и научных работ того времени. Перечислим на-
иболее известные: «Ницше и Дионис», «Эллинская религия страдающего бога», «Вагнер и 
дионисово действо», «Дионис и прадионисийство» Вяч. Иванова, «Фридрих Ницше» А. Бе-
лого, «Аполлон и Дионис (О Ницше)» В.В.Вересаева (часть книги «Живая жизнь») и т. д.

Рассмотрим основные положения теории аполлонического / дионисийского у Ницше 
и их преломление в творчестве русских писателей и мыслителей. Рассуждая о происхож-
дении древнегреческой трагедии, Ницше усматривает в ее основе взаимодействие двух 
противоположных начал: «поступательное движение искусства связано с двойственнос-
тью аполлонического и дионисического начал. <…> Названия эти мы заимствуем у греков. 
<…> С их двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той 
огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в гречес-
ком мире между искусством пластических образов – аполлоническим – и непластическим 
искусством музыки – искусством Диониса» [7: 50]. Аполлоническое начало уподобляется 
сновидению, дионисийское – опьянению, при этом Аполлон предстает как «полное чувс-
тво меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый покой бога-творца обра-
зов» [7: 53]. В Аполлоне воплощен так называемый «принцип индивидуации»: погружен-
ный в себя человек, зачарованный сном, миром иллюзии, словно отграничивается от всего 
окружающего мира. Дионисийское начало является противоположным – оно выступает 
как результат пробуждения и единения человека с природой и другими людьми, вследс-
твие этого человек пребывает в состоянии аффекта, восторга, безудержные эмоции берут 
верх над рациональным началом. «Либо под влиянием наркотического напитка, о котором 
говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно 
проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисические чувство-
вания, в подъеме коих субъективное исчезает до полного самозабвения» [7: 54]. Именно в 
этом состоянии художник наиболее близок к истине, поэтому Ницше явно отдает предпоч-
тение дионисийскому началу: «Дионис для базельского философа «первее» Аполлона. Не 
«аполлоновская» мера, а «дионисийская» чрезмерность, считает он, вела к «истине», ибо 
именно она выражала волю в ее всемогуществе» [8: 27]. Мы не будем останавливаться на 
дальнейшем развитии этой антиномии у Ницше, поскольку это не входит в наши задачи.

Влияние ницшеанской концепции на творчество русских писателей начала ХХ в. 
Как утверждает М. Безродный, «главная заслуга в реинтерпретации учения об аполло-
ническом и дионисийском и его интегрировании в интеллектуальный контекст русского 
модерна принадлежала Вячеславу Иванову» [6]. Эстетическую по сути своей концепцию 
Ницше Вяч. Иванов переосмысляет в религиозном плане, усматривая в культе Диониса 
предтечу христианства. «Бог страдающий, бог ликующий – эти два лика изначала были 
в нем нераздельно и неслиянно зримы, – пишет Вяч. Иванов о Дионисе. – Особенность 
Дионисовой религии составляет отожествление жертвы с богом» [9]. По замечанию 
З. Жукоцкой, «Ницше находил в Дионисе альтернативу Христу, русские символисты 
– открывали предтечу» [10].

А. Белый уподобляет Христу даже не Диониса, а самого Ницше: «Ницше можно срав-
нить с Христом. В проповеди Христа и Ницше одинаково поражает нас соединение радос-
ти и страдания, любви и жестокости» [11]. Символисты вслед за Ницше превозносят Дио-
ниса, видя в нем также воплощение стихийной силы музыки – высшего из всех искусств.

Немодернистские трактовки акцентируют опасность увлечения дионисийством. Так, 
В. Вересаев в главе «Аполлон и Дионис» книги «Живая жизнь» пишет: «Ницше хорошо 
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видел опасность, которую несет для жизни его радостный Дионис. Для дионисического 
человека резкою пропастью отделяются друг от друга мир повседневной действитель-
ности и мир действительности дионисовской. Как только повседневная действитель-
ность снова вступает в сознание, она, как таковая, принимается с отвращением» [12], та-
ким образом «Аполлон предстает символом здоровой полноты жизненных сил, а Дионис 
– их болезненного и чреватого безумием избытка» [6].

Мы не будем говорить обо всех интерпретациях ницшеанской антиномии, поскольку 
это не входит в задачи данного исследования. Отметим наиболее существенные моменты 
для нашей темы. Русские писатели сосредоточили внимание, в основном, на таком ас-
пекте этого противопоставления, как «хаотичность, стихийность, дисгармония» в проти-
вовес «размеренности, упорядоченности, гармонии», с перевесом первых. Во многом это 
объясняется онтологическим фактором: мыслители искали и утверждали философские 
идеи, созвучные голосу их исторической эпохи, с ее разрушительными и хаотичными 
обертонами. Вспомним «Двенадцать» А. Блока, который услышал в революции музыку 
высвободившейся стихии.

Итак, употребляя в дальнейшем термины «аполлоническое» и «дионисийское», мы 
будем подразумевать следующее: «Это символы-категории, происходящие от имен гречес-
ких олимпийских богов. С именем Аполлона связываются представления о рациональном 
начале, гармонической соразмерности, ясности, уравновешенности, с именем Диониса 
– о хаосе, экстазе, исступлении, выходе за границы индивидуального сознания и слиянии с 
иррациональной сущностью мира» [13: 46].

Следует отметить, что символистские интерпретации ницшеанской теории бытовали в 
начале ХХ века, и ко времени написания М. Цветаевой трагедии «Ариадна» (1924 г.) во мно-
гом утратили свою актуальность. Поэтому не удивительно, что сама Цветаева в эссе «Искус-
ство при свете совести» говорит: «Аполлоническое начало», «золотое чувство меры» – разве 
вы не видите, что это только всего: в ушах лицеиста застрявшая латынь» [14 (2: 381)].

Цветаева неоднократно категорически отрицала факт каких-либо литературных либо 
философских влияний на нее, а вслед за ней – и многие исследователи ее творчества («ни в 
чьи последователи ее не запишешь» [15: 449]). В эссе «Живое о живом» автор рассказывает 
о споре М. Волошина с А. Герцык: Волошин пытался обнаружить наличие подражательнос-
ти в первом сборнике ее стихов, однако вынужден был признать, что этот поэт – абсолютно 
самобытный: «Никакого влияния, кроме Наполеона, который не есть влияние литературное, 
он обнаружить не мог – потому что никакого литературного влияния и не было» [16 (4: 
181)]. Однако, признавая отсутствие влияний кого бы то ни было на творчество Цветаевой, 
мы не можем не отметить, что любой, даже самый яркий и самобытный поэт не может раз-
виваться изолированно, вне контекста своей исторической и литературной эпохи.

Об интересе Цветаевой к ницшеанской теории аполлонического / дионисийского 
свидетельствуют строки ее письма к А. Бахраху от 29 сентября 1923 г.: «Друг, просьба: 
пришлите мне книгу Ницше (по-немецки) – «Происхождение Трагедии». (Об Аполлоне 
и Дионисе). У меня никого нет в Берлине. Она мне сейчас очень нужна» [14 (2: 473)]. 
Именно в это время Цветаева работала над трагедией «Ариадна». Нет подтверждений 
того факта, что Цветаева действительно ознакомилась с работой Ницше, поэтому мы 
говорим в данном случае не о контактных связях, а о типологических.

Прежде всего, необходимо отметить сходство взглядов Ницше и Цветаевой на природу 
художественного творчества. Говоря о происхождении древнегреческой трагедии, Ницше 
называет два типа творчества – аполлоническое и дионисийское: «…каждый художник 
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является только «подражателем», и притом либо аполлоническим художником сна, либо 
дионисическим художником опьянения, либо, наконец, – чему пример мы можем видеть 
в греческой трагедии – одновременно художником и опьянения и сна» [7: 57]. Не прини-
мая подобной терминологии, Цветаева тем не менее в определении сути творчества очень 
близка ницшеанскому дионисийству. Доминирующую роль здесь играет концепт «стихий-
ность». В эссе «Мой Пушкин» между поэзией и стихией поставлен знак равенства: «Без-
грамотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась – прозре-
нием: «свободная стихия» оказалась стихами, то есть единственной стихией, с которой не 
прощаются – никогда» [14 (2: 96)]. В эссе «Искусство при свете совести» рождение стихов 
объясняется «наитием стихий» [14 (2:377)]. О таком понимании творчества свидетельс-
твуют и многочисленные воспоминания современников Цветаевой. Так, Н. Еленев пишет: 
«Ничто не ценилось Мариной больше, чем слово. Для нее оно было, по ее выражению, 
«стихией стихий» [17: 34]. О. Колбасина-Чернова говорит о том же: «Ее творчество – дейс-
твительно, как она говорит, «наитие стихии», но напором которой она творит, выражая 
волю не свою, а волю стихии свойственными ей ритмами» [17: 77]; «Марина отрицает в 
искусстве «аполлоническое начало», как и «золотое чувство меры» [17: 78].

Поэт словно находится во власти могучей безымянной стихии, вполне соотноси-
мой с «мировой волей» Шопенгауэра или «музыкой» Ницше. Как справедливо отмечает 
Н. Дзуцева, Цветаева обходит вниманием символистский контекст рецепции культовой 
фигуры Диониса, ее не увлекает религиозная интерпретация Вяч. Иванова, «ее интуиция 
природы искусства ориентирована на некую первозданную основу духовности, рождаю-
щую стихийную энергетику творчества» [18].

Мы не беремся утверждать, что на выбор Цветаевой античного сюжета несомненно 
повлияли философские взгляды Ницше, однако появление произведения, доминантным 
персонажем которого стал Дионис, было вполне в духе того времени, можно сказать, выбор 
подобной темы был обусловлен самой логикой развития философско-литературной мыс-
ли начала ХХ в. Одним из немногих, констатировавших этот факт, был П. Антокольский: 
«Так или иначе, Вакх-Дионис Марины Цветаевой причастен к ницшевской концепции. Да 
и само внимание к образу Вакха поддержано и воспитано еще живой для того поколения 
традицией» [19]. Однако у Антокольского эта мысль не развивается.

Принципиально дистанцируясь от символистской доктрины и каких бы то ни было фи-
лософских идей, Цветаева в трагедии «Ариадна» превращает Диониса из Бога и культового 
персонажа в человека, ведущего спор с Тезеем на равных, побеждающего не устрашением, 
а силой убеждения. В этом усматривается индивидуально-авторская специфика трансфор-
мации традиционных сюжетов: доминирующим в произведениях Цветаевой всегда оказы-
вается нравственно-психологический конфликт. Н. Осипова по этому поводу справедливо 
отмечает: «Идее Вяч. Иванова о синтезе различных религиозно-мифологических систем и 
идее И. Анненского о философско-психологическом принципе связи с античным мифом 
М. Цветаева противопоставляет нравственно-этический аспект восприятия мифа» [1: 28]. 
Однако подобную интерпретацию традиционных сюжетов нельзя назвать новаторской, она 
логично вписывалась в контекст эпохи: «В ХХ в. литературные варианты традиционного 
сюжетно-образного материала при несомненной важности социально-идеологических и 
политических факторов концентрируют внимание преимущественно на философско-эти-
ческих и нравственно-психологических проблемах» [20: 34].

Основной особенностью цветаевской трансформации традиционного сюжета являет-
ся смещение кульминации мифа и «перераспределение» доминирующих ролей. В мифе 
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о Тезее Цветаеву интересует исключительно любовная коллизия, героическим подвигам 
внимание практически не уделяется – оно концентрируется вокруг проблем Рока, Судь-
бы, трагической ошибки героя и расплаты за нее в течение всей жизни. В связи с этим 
была задумана трилогия, части которой предполагалось назвать по именам женщин, лю-
бивших Тезея, – «Ариадна», «Федра», «Елена». Первая часть – определяющая, поскольку 
именно в ней объясняются истоки трагической вины Тезея. В соответствии с замыслом 
писателя, было бы логичным предположить, что в трагедии будет задействован парный 
традиционный образ, и Тезей и Ариадна окажутся в равной степени доминантными пер-
сонажами. Однако Цветаева усложняет сюжет, вводя третий персонаж, во многом за-
слоняющий главные. Кульминация перемещается с острова Крит, где Тезей победил в 
поединке Минотавра, на остров Наксос, где Вакх убеждает уступить ему Ариадну.

В кульминационной сцене трагедии – четвертой картине – Ариадна, позиционирован-
ная как образ-доминанта заголовком произведения, бездействует, ее судьбу за нее реша-
ют Тезей и Вакх. Главная роль неожиданно переходит к Вакху. При этом акцентируется 
двойственная природа бога, он говорит о себе: «двусердый и двоедонный» [21: 247], «Тот, 
чей двойственностью двоится // Взгляд у всякого, кто прозрел» [21: 248]. Прежде всего, 
имеется в виду «двойное рождение» Вакха, однако этим семантика «двойственности» не 
исчерпывается. Пока Тезей и Вакх спорят, Ариадна пребывает в состоянии, сопостави-
мом с ницшеанским аполлоническим сном. Убеждая Тезея уступить ему Ариадну, Вакх 
клеймит земную любовь, грубую страсть, обольщая соперника аполлоническим идеалом 
любви – бестелесной, духовной, вечной, небесной: «Между страстью, калечащей, // И бес-
смертной мечтой, // Между частью и вечностью // Выбирай, – выбор твой!» [23: 251]. И 
Тезей позволяет себя убедить, он словно прозревает, открывая для себя другую истину, 
перевешивающую любовь и личное счастье, – бессмертие любимой. Вакх словно показы-
вает ему двойственную сущность всех вещей, которую он сам же и олицетворяет. Следует 
отметить, что характерной особенностью всего творчества Цветаевой является амбивален-
тная символика образов (вспомним, например, символику черного цвета: он не является 
антонимом белому, а словно заключает в себе традиционную семантику и белого цвета, 
и черного; черный цвет содержит в себе белый, цвета перемешиваются). Тезей совершает 
благородный поступок – жертвует личным счастьем во имя божественной судьбы Ариад-
ны, однако будет расплачиваться за это всю жизнь, как за предательство. Таким образом, 
Вакх вдруг оборачивается Аполлоном, а подвиг Тезея в конечном счете оказывается преда-
тельством. В этом состоит специфика цветаевской интерпретации традиционного сюжета: 
ее новаторство – в нестандартной мотивации событий, фактически совпадающих с изло-
женными в мифе, в оригинальном выстраивании причинно-следственной связи.

Таким образом, рассмотрев философскую детерминанту трансформации традицион-
ного сюжета в трагедии М. Цветаевой «Ариадна», мы можем сделать следующие выво-
ды. Несмотря на обособленную позицию Цветаевой в русской литературе начала ХХ в., 
на сознательное дистанцирование от существующих литературных группировок и отри-
цание чьих-либо влияний на ее творчество, Цветаева все же логично вписывается в кон-
текст своей эпохи. В ее творчестве прослеживаются тенденции, общие для многих писа-
телей н. ХХ в. Так, обращение к традиционным сюжетам мифологического генезиса во 
многом было обусловлено объективными причинами – историческим фактором, предо-
пределившим закономерности литературного развития. Не утверждая факт сознательной 
ориентации Цветаевой на философию Ницше, мы все же можем проследить влияние его 
работы «Рождение трагедии из духа музыки» на понимание природы художественного 
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творчества как «наития стихий», а также на мотивацию ее обращения к традиционным 
образам Диониса, Тезея и Ариадны. Следуя традиции в выборе темы, Цветаева нова-
торски подходит к ее интерпретации. Центральным становится нравственно-психологи-
ческий конфликт. Автор вскрывает двойственную природу Вакха, обольщающего Тезея 
аполлоническим идеалом любви. Амбивалентная символика является специфической 
чертой трансформации Цветаевой традиционных сюжетов и образов.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  ПЕРЕКЛАДУ

УДК: 81’255.4:811.111 
Овсянникова Е. В.

(Запорожье, Украина)

«МЫ ЛЕТИМ, КОВЫЛЯЯ ВО МГЛЕ» – ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА ПЕСНИ

У статті розглядається теорія скопоса, згідно з якою найважливішим моментом 
«точки зору» перекладача є функція тексту у приймаючій культурі, а не формальна близь-
кість (еквівалентність). На думку автора, необхідно відокремлювати явище скопосу 
«зверху» від явища скопосу «знизу», що зумовлює принципово різні стратегії перекладача.

Ключові слова: скопос, транслемний, холістичний, «точка зору» перекладача, інтер-
претація.

The article explores the scopos theory in accordance with which the most important start-the scopos theory in accordance with which the most important start-
ing point for the translator’s «point of view» is the function of the target text in the recipient’s 
culture. The author believes that the differences between’top down’ scopos from ‘bottom up’ 
scopos generate conspicuously different strategies of the translator.

Key words: scopos, transleme, holistic, the translator’s «point of view», interpretation

Цель настоящей статьи – показать, что совпадения скопоса «сверху» и скопоса «сни-
зу» отнюдь не исключают соперничества между ними, но могут способствовать успеху 
коммуникативного проекта. 

Актуальность исследования определяется осознанием многогранности социолинг-
вистического вектора, который в советском переводоведении существовал только в од-
ном измерении: коммунистическом. 

Ключевые слова в данной статье используются в следующих значениях.
Скопос – функция текста в принимающей культуре. Транслема – единица перевода 

в тексте оригинала. Ее соответствие в тексте перевода – просто единица перевода (ЕП). 
Холистический (подход) – подход с позиций целого текста. «Точка зрения» – та часть 
скопоса, в которой присутствует личность переводчика. Интерпретация – толкование и 
перевод текста с обращением к внеязыковой действительности.

Материалом анализа послужил знаменитая песня времен второй мировой войны, на-
писанная американским композитором Джимми Макхью на слова Гарольда Адамсона. 
В Интернете можно найти песню, перевод и многочисленные комментарии. Приводим 
оригинал и перевод песни на русский язык [1] (см. стр. 264).

Комментарий
1. Скопос – совпадает «сверху» и «снизу»: бомбардировке Германии авиацией союз-

ников рукоплескали советские лидеры и простые советские люди. Песня стала символом 
уверенности в общей победе. В наше время такая песня едва ли могла родиться: во-первых, 
нет противника, чтобы «лететь на одном крыле» (а значит, не требуется такое мужество пи-
лотов), во-вторых, действия американской авиации во Вьетнаме, Югославии, Афганистане 
и Ираке вызывают неоднозначную реакцию, весьма далекую от восторга даже в США.
© Овсянникова Е. В., 2008
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Harold Adamson 
COMIN’ IN ON A WING AND A PRAYER 
One of our planes was missing 
Two hours overdue, 
One of our planes was missing 
With all it’s gallant crew, 
The radio sets were humming, 
They waited for a word, 
Then a voice broke through the humming 
And this is what they heard: 
Comin’ in on a wing and a prayer, 
Comin’ in on a wing and a prayer, 
Though there’s one motor gone 
We can still carry on, 
Comin’ in on a wing and a prayer. 
What a show! What a fight! 
Yes, we really hit our target for tonight! 
How we sing as we limp through the air, 
Look below, there’s our field over there, 
With our full crew aboard 
And our trust in the Lord 
We’re comin’ in on a wing and a prayer. 

1943 год

Русский текст С. Болотина, Т. Сикорской
БОМБАРДИРОВЩИКИ

Был озабочен очень
Воздушный наш народ – 
К нам не вернулся ночью 
С бомбежки самолет,
Радисты скребли в эфире,
Волну ловя едва,
И вот без пяти четыре
Услышали слова: 
Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы идем на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит,
И машина летит
На честном слове и на одном крыле.
Ну дела! Ночь была!
И объекты разбомбили мы дотла!
Мы ушли, ковыляя во мгле,
Мы к родной подлетаем земле,
Вся команда цела,
И машина пришла
На честном слове и на одном крыле.

1945 год

2. Транслемы соотносятся с ЕП, которые наделены нужными коннотациями Прак-
тически каждой транслеме находится соответствие: не буквальное (что в поэзии являет-
ся исключением), но стилистически точное: 

What a show! What a fight! Yes, we really hit our target for tonight!
Ну, дела! Ночь была! И объекты разбомбили мы дотла!
3. Холистический подход противопоставляет общую идею текста частным момен-

там воплощения этой идеи (транслемам). В данном тексте пищи для такого подхода мало. 
Жаль, что Владимир Набоков ничего не сказал на сей счет. Но можно предположить, что 
не очень одобрил бы такое: 

One of our planes was missing two hours overdue of our planes was missing two hours overdueof our planes was missing two hours overdue our planes was missing two hours overdueour planes was missing two hours overdue planes was missing two hours overdueplanes was missing two hours overdue was missing two hours overduewas missing two hours overdue missing two hours overduemissing two hours overdue two hours overduetwo hours overdue hours overduehours overdue overdueoverdue 
Был озабочен очень воздушный наш народ 
4. «Точка зрения» – лучше всего обозначена модуляцией заголовка (лететь «на кры-

ле и молитве» могло бы атеистическое общество сделать менее атеистическим). Так, 
наверное, рассуждало, руководство и так, отчетливо сознавая скопос «сверху», решили 
задачу переводчики: 

COMIN’ IN ON A WING AND A PRAYER – БОМБАРДИРОВЩИКИ
Вместе с тем, известно, что между народом и вождями не было единства в отрица-

нии бога и религии. Перевод заголовка сталкивается с проблемой раздвоения функции: 
наблюдаются отношения противоречия между скопосом «сверху» и скопосом «снизу». 
Однако, другого решения в тоталитарном обществе быть не могло. Переводчик в данном 
случае теряет «невидимость» [2], но считать это гибельным положением между Сциллой 
и Харибдой (в духе известного высказывания Гумбольдта) едва ли целесообразно.

4. Интерпретация – в нашем случае это обозначает и семиотику: слова надо выстроить 



263

так, чтобы они легли на музыку. Русский перевод выполнил эту задачу более эффектив-
но, поскольку более естественно вписывался в мелодию. Вместе с тем, по свидетельству 
очевидцев песня гремела как на родине авторов, так и в СССР. Славе песни в нашей 
стране способствовала популярность исполнителей (Эдит и Леонид Утесовы), высокий 
профессионализм сопровождения (Государственный джаз-оркестр РСФСР), аранжиров-
ка Аркадия Островского и, last but not least – замечательный русский текст.last but not least – замечательный русский текст. but not least – замечательный русский текст.but not least – замечательный русский текст. not least – замечательный русский текст.not least – замечательный русский текст. least – замечательный русский текст.least – замечательный русский текст. – замечательный русский текст.

Выводы
1. Авторы перевода песни на русский язык С. Болотин и Т. Сикорская навсегда вош-

ли в историю вместе с гениальной песней.
2. Поэтический перевод всегда соперничает с оригиналом. В нашем случае трудно 

сказать, кому лучше удалось материализовать художественную идею.
3. Наблюдения над такими переводами демонстрирует отличия скопоса в понимании 

Шлейермахера, как «точки зрения» (�ehpunkt) [3] и скопоса в теории Райс и Вермеера [4].�ehpunkt) [3] и скопоса в теории Райс и Вермеера [4].) [3] и скопоса в теории Райс и Вермеера [4].
4. Скопос-теория является ведущим направлением современного переводоведения, 

но считать Райса и Вермеера основателями школы неправильно [5]. В политическом век-
торе скопос-теория тесно соприкасается с манипуляционной школой перевода, которая 
скептически относится к эквивалентности и центральным вопросом перевода считает 
равенство / неравенство культур: «The relative power and prestige of cultures is extremelyThe relative power and prestige of cultures is extremely relative power and prestige of cultures is extremelyrelative power and prestige of cultures is extremely power and prestige of cultures is extremelypower and prestige of cultures is extremely and prestige of cultures is extremelyand prestige of cultures is extremely prestige of cultures is extremelyprestige of cultures is extremely of cultures is extremelyof cultures is extremely cultures is extremelycultures is extremely is extremelyis extremely extremelyextremely 
relevant for the selection of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). for the selection of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).for the selection of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). the selection of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).the selection of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). selection of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).selection of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).of texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).texts to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).to be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).be translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).translated» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).» (�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]).�usan Bassnett and Andrй Lefevere [6]). Bassnett and Andrй Lefevere [6]).Bassnett and Andrй Lefevere [6]). and Andrй Lefevere [6]).and Andrй Lefevere [6]). Andrй Lefevere [6]).Andrй Lefevere [6]).й Lefevere [6]).Lefevere [6]). [6]).
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ВІДТВОРЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА  
СЕМАНТИКИ ФРАНЦУЗЬКИХ АРГОТИЗМІВ

У статті розглядається статус етнокультурно забарвлених арготизмів у перекладо-
знавстві. Привертається увага до французьких арготичних реалій, фонової лексики та 
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смислових імен. Аналізуються способи відтворення етнокультурного компонента семан-
тики арготизмів.

Ключові слова: етнокультурний компонент, арготична реалія, фонова лексика, сми-
слове ім’я, способи відтворення.

The article deals with the status of ethno-culturally marked argot words in translationthe status of ethno-culturally marked argot words in translation 
studies. The attention is drawn to French argot realia, background vocabulary and meaning-
ful proper names. The ways of rendering argot words ethno-cultural semantic component are 
analysed.

Key words: ethno-cultural semantic component, argot realia, background vocabulary, me-
aningful proper names, ways of rendering.

Проблеми перекладу французького арго зумовлюються не тільки мовними розбіж-
ностями, але й культурним бар’єром між носіями французької мови та мови перекладу. 
Це виявляється у вигляді специфічного культурного компонента, який може бути вира-
женим у тексті іноземної мови експліцитно, тобто у вигляді реалій і фразеологічних 
одиниць, які несуть національну самобутність чи імпліцитно – у вигляді алюзій на еле-
менти матеріальної чи духовної культури іноземної мови, які відсутні в культурі мови 
перекладу [1: 105]. Значний інтерес у перекладознавстві викликають особливості пе-
редачі іншомовного культурно забарвленого слова, головно щодо вивчення суті і най-
більш оптимальних способів процесу трансформації мовленнєвих утворень однієї мови 
як елементів даної культури в адекватні мовленнєві одиниці іншої мови [2: 11]. 

Розробляючи методику перекладознавчого підходу до етнокультурно маркованих ар-
готизмів, спираємося на погляди А. Федорова, [3; 4], С. Влахова і С. Флоріна [5], А. Іва-
нова [1], Р. Зорівчак [6], О. Чередниченка [7], І. Аверьянової [2] та ін. Огляд досліджень 
свідчить про тенденцію до розгляду особливостей культурної інформації, яка знаходиться 
у словах, на різних рівнях їх семантичної структури. За степенем вияву етнокультурного 
компонента у значенні лексеми серед французьких арготизмів виділяємо реалії та фонову 
арготичну лексику. 

Реалії не так часто трапляються у французькому арго, оскільки його елементи ви-
ступають переважно вторинними номінантами. У дослідженні послуговуємося найпо-
внішим, на наш погляд, визначенням терміна «реалія», яке запропонувала Р. Зорівчак: 
«Реалії – це моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне значення яких вміщає (в 
плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної 
інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача» [6: 58]. О. Чередниченко 
і Я. Коваль у праці «Теорія і практика перекладу. Французька мова» [7] пропонують кла-
сифікацію реалій мови, розподіляючи їх за тематичними групами, і виділяють слова-реалії, 
що позначають феномени соціального життя суспільства [7: 36-44]. Звідси випливає, 
що й арготизми як соціально зумовлена лексика можуть виступати словами-реаліями. 
Як зазначають С. Влахов і С. Флорін, «багато реалій можуть представляти й відхід від 
літературної норми», «порівняно невелика їх кількість належить до елементів зниженого 
стилю – просторіччя і жаргонної лексики» [5: 22]. Таким чином підтверджується поло-
ження про існування арготизмів-реалій, зокрема й у складі французького арго.

Дослідники національно-специфічної лексики пропонують різноманітні способи пе-
редачі її одиниць. Чотири основні можливості відтворення реалій визначає А. Федоров: 
транслітерацію або транскрипцію (повну, часткову); створення нового слова чи слово-
сполучення, тобто описовий, перифразовий переклад; функціональне уподібнення, що 



265

уточнюється в умовах контексту; гіпонімічний або узагальнено-наближений (видо-
родовий) переклад [3: 207]. Щодо передачі реалій С. Влахов і С. Флорін виводять два 
основні прийоми, а саме: транскрипцію і переклад, хоч у нашому розумінні «переклад» є 
способом, а не прийомом. При перекладі вони виділяють конкретніші прийоми: введення 
неологізму шляхом калькування, напівкалькування, адаптування чи семантичного пе-
реосмислення; приблизний переклад (принцип родової заміни (відомий як прийом ге-
нералізації – Б. А.), функціональний аналог, опис, пояснення, тлумачення), а також кон-
текстуальний переклад [5: 96-105]. 

Уточнюючи можливість перекладу слів «соціолокального» характеру, О. Чередни-
ченко вважає основною «часткову еквівалентність, що забезпечується за допомогою 
просторічних лексем різного ступеня зниженості (termes familiers et populaires) мови 
перекладу» [7: 26]. У плані перекладу українських слів-реалій англійською мовою Р. Зо-
рівчак пропонує широку палітру їх трансляційного перейменування: транскрипцію 
(транслітерацію), гіперонімічне перейменування, дескриптивну перифразу, комбіновану 
реномінацію, калькування (повне і часткове), міжмовну транспозицію на конотативному 
рівні, метод уподібнення (субституцію), віднайдення ситуативного відповідника (кон-
текстуальний переклад), контекстуальне розтлумачення (інтерпретацію) реалій [6: 94-
95]. В. Карабан вирізняє транскодування, калькування та описовий переклад як способи 
відтворення реалій [8: 421]. Названі способи і прийоми відтворення реалій послужать 
основою для визначення ймовірності перекладу французьких арголексем.

Мета нашої розвідки полягає у розгляді основних шляхів відтворення етнокультурного 
компонента семантики французької арготичної лексики.

Відтворення аргореалій викликає неабиякі труднощі, що призводить до пропуску або 
перекручення таких лексем у перекладі. Так, для відтворення арголексеми l’apе�ro (апе-
ритив – біле сухе вино або ж інший алкогольний напій, який вживають перед прийманням 
їжі [9: 77]) застосовується прийом гіперонімічного перекладу, завдяки чому збереглася 
сема «призначення алкогольного напою» (пити, пиячити) та відбувся морфологічний 
зсув: замість іменника – дієслово із ширшою семантикою: Jouer aux courses ou bien 
prendre l’apéritif, c’est l’un ou l’autre! On peut pas tout faire!... Moi, c’est l’apе�ro que je 
préfère! J’aime pas le jeu... [13: 241] – Грати на кінських перегонах або пиячити – щось! 
... Одразу всього не зробиш! От я люблю пити! А гри не любив ніколи [14: 185]. Хоч 
тут і простежується семантико-стилістичний зсув на лексемному і фразовому рівнях, 
та на рівні контексту семантична відповідність і стилістична зниженість забезпечується 
завдяки препозиційному використанню (у попередньому реченні) української розмовної 
лексеми «пиячити».

У площині двомовного простору реалії розглядаються переважно з точки зору 
перекладу і кваліфікуються як зовнішні та внутрішні. Наприклад, лексеми khâgne/cagne 
(у французьких ліцеях, підготовчий клас/курси до вступу на філологічний факультет 
Ecole Normale Supérieure [10: 109]) та bac (від baccalauréat), є внутрішніми реаліями 
для французької, але зовнішніми для української мови. При відтворенні цих арготизмів 
перекладач роману Р. Мерля «За склом» Г. Філіпчук, не  знаходячи адекватного українського 
відповідника, застосовує прийом дескриптивного перекладу: Encaserné en khâgne, après 
son bac, pendant deux ans, ce n’était pas оffensant, à son âge, de ne pas avoir connu de fille, 
mais ici! [15: 138]. – Те, що він [Менестрель] у своєму віці ще не пізнав жінки, на його 
думку, не принижувало його гідності, адже склавши іспити на бакалавра, він мусив 
два роки відсидіти, наче у в’язниці, на підготовчому [16: 79]. Як видно, при описовій 
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трансплантації khâgne втрачається арготичне забарвлення, стилістична зниженість, соці-
альна маркованість. Можливо, оптимальнішим був би комбінований переклад (транскри-
пція+опис або навпаки): ...залишитися на підготовчому курсі «кань», навіть у цьому 
самому ліцеї, адже при цьому передається денотативна і конотативна інформації, хоч 
певною мірою транскрибоване «кань» звучить екзотично.

Інколи перекладач використовує різні вербальні форми при відтворенні конкретної 
аргореалії у тканині одного тексту. Наприклад, французьке l’agrèg (від l’agrégation), що 
означає concours de recrutement des professeurs de lycée et de certaines disciplines universitaires 
(droit et science économiques, médecine, pharmacie «конкурс на право викладання у ліцеї та 
деяких університетських дисциплін (права і економічних наук, медицини, фармакології)» 
[9: 47], передається українськими замінниками: конкурс, диплом, закінчення університету. 
Порівняймо: 1) ...voilà mon but, dans trois ans, si tout va bien, l’agrèg et je me tire [15: 242]. – ... 
моя мета – якнайшвидше вибратися звідси, через три роки, якщо все буде гаразд, я пройду 
конкурс – і бувайте здорові [16: 143]. 2) Eux, c’est le ciel et moi, l’agrèg... D’un autre côté, 
je ne peux pas tout faire, gagner ma croûte, passer l’agrèg et militer [15: 243]. – Вони пнуться 
до неба, а я – до диплома... З другого боку, не можу я робити все одночасно: заробляти 
на хліб, готуватися до конкурсу й бути активістом [16: 144]. 3) Ce qu’il me fаudrait, c’est 
quelqu’un à Paris que j’aille voir de temps en temps, assez âgée pour ne pas me piéger dans le 
marriage avant l’agrèg... [15: 244]. – Мені не завадило б мати якусь жіночку в Парижі, 
до котрої я навідувався б час від часу, причому вже підстаркувату, щоб не потрапити 
до неї в шлюбні тенета до закінчення університету [16: 144]. Найадекватнішим тут 
відповідником вважаємо слово конкурс, хоча й відбувається генералізація значення 
l’agrèg, бо немає уточнення, «який конкурс». Мабуть, правильнішим субститутом була б 
стилістично нейтральна повноформатна лексема агрегація із постпозиційною експлікацією 
«конкурс на право викладання у ліцеях та університетах» при першому введенні у текст, а 
згодом вже без тлумачення, адже читачеві стане зрозумілим хоча б денотативний компонент 
значення слова l’agrèg. Вважаємо недоцільним вживання слова диплом, а також не зовсім 
зрозумілого описового словосполучення закінчення університету, адже закінчення 
університету є лише передумовою до участі у конкурсі агрегації. Тому, на наш погляд, 
оптимальним методом відтворення таких арготизмів-реалій може виступити комбінований 
переклад: транскрипція + постпозиційна чи препозиційна експлікація. 

За ознакою відсутності прямого еквівалента у мові перекладу з аргореаліями 
зближуються арготизми, які відображають різну роль одних і тих же явищ, понять чи 
предметів у житті різних народів, а у нашому випадку – у різних соціальних групах 
одного суспільства. Прикладом може слугувати багато номінацій, зокрема, злодійського 
ремесла, відомих обмеженому колу читачів. Часом перекладачі застосовують гіпероні-
мічний переклад, забезпечуючи родо-видову відповідність таких різномовних понять. 
Г. Філіпчук вживає видову номему ніж при відтворенні специфічної культурно забар-
вленої арголексеми sacaille, введеної у тканину першотвору з постпозиційним перекладом 
французькою літературною мовою (couteau): – Je n’ai plus ma sacaille (couteau) [17: 422]. 
– Я більше не маю ножа [18: 368]. Слово sacaille (sacail, sacagne, saccagne) позначає 
різновид ножа, а саме: canif de voyous, à une ou deux lames, servant notamment à couper 
les poches; couteau d’assassin – «ніж кишенькового злодія з одним чи двома лезами, що 
служить для підрізання кишень; ніж вбивці» [12: 731]. Можливим варіантом могла б 
слугувати транскрипція з постпозиційним гіперонімічним перекладом: Я більше не маю 
«сакая» (ножа-різака). 
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Інший етнокультурно маркований арготизм (gros-cul) передано описовою перифразою 
грубе куриво: Je t’ai apporté deux paquets de tabac gris, c’est du gros-cul de soldat, mais il n’y 
avait que ça [17: 499]. – Я приніс тобі дві коробки сірого тютюну. Це грубе солдатське 
куриво, але нічого іншого не було [18: 422]. Таким чином, з мінімальною адекватністю 
відтворюється семантична функція вихідної одиниці, причому втрачається її соціальна 
належність, стилістична зниженість, експресивне забарвлення.

Значні труднощі пов’язані із трансляцією фонової арготичної лексики. Не відчуваючи 
фонової інформації, яка стоїть за вихідним текстом і може зумовлюватися впливом со-
ціально-національної специфіки у семантиці лексичних одиниць, перекладач не завжди 
правильно передає особливі властивості мови і змісту першотвору. Фоновими арготизмами 
вважаємо арголексеми, етнокультурне забарвлення яких виявляється у семантичних та 
стилістичних відтінках основного лексичного значення, що актуалізуються у контексті. 

Аналіз першотвору і перекладу показує, що при відтворенні часто досягається лише 
одна мета, а саме: віднайдення еквівалента денотативної інформації змісту арголексеми з 
використанням граматичної трансформації: Casse-pieds d’être tant loué et léché pour un ac-
cident de naissance [15: 118]. – Кожному набридне, коли його хвалитимуть і лизатимуть 
тільки за те, що він випадково народився гарненьким [16: 66]. Тло слова casse-pieds є 
ширшим за поняття набридати, яке при тотожності понять у різних мовах може бути 
зовсім специфічним у кожній конкретній мові. Лексема набридне не передає повністю 
сему «інтенсивність та ступінь набридання», що є одним із відтінків значення casse-pieds. 
Цей арготизм можна було б прагматично адаптувати українським сленговим аналогом з 
адекватною у цьому випадку фоновою інформацією діставати: Кожного дістане...

Відкидання транскрипції чи калькування як способу перенесення семантики фонового 
арготизму на український грунт позбавляє текст перекладу національно-культурного за-
барвлення, властивого вихідному тексту. Наведемо приклад: A cette heure, ce n’était guère 
engageant, d’aller au Restau. … il les investirait dans un jus au bar du Restau… [15: 131]. 
– Не дуже приємно йти о цій порі до ресторану... . ... щоб потім випити чашку кави 
в барі ресторану... [16: 74]. Оскільки мова тут іде не про ресторан взагалі, а про сту-
дентську їдальню-ресторан, то припускаємо прагматичну трансформацію Restau завдяки 
транскрипції (ресто), що дозволяє зберегти навіть специфіку зовнішньої форми вихідної 
арголексеми. 

Відтворення одиниць французького арго ускладнюється через практичну відсутність 
їхніх повних еквівалентів у цільовій мові, що змушує перекладача передавати хоча б 
семантику денотативного компонента слова. Тому перекладачі, не віднайшовши аде-
кватного аналога, або ж, не затруднюючи себе у нелегких пошуках варіанта трансляції 
фонової арголексеми, використовують інтерпретативно-описові способи та стилістично 
нейтральні субститути. Наприклад, Р. Мардер не передає національно-культурну специ-
фіку арготизму beurette (утвореного способом складної верланізації від arabe та зменшу-
вального суфікса -ette [12: 64]): Curieusement je m’endormis tout de suite, et je rêvais d’une 
beurette qui dansait dans le métro [19: 90]. – Дивно, я відразу заснув, і мені наснилася 
дівчина-арабка [20: 76]. Водночас перекладач вдало вживає препозиційну експлікацію 
«дівчина» для передавання додаткової інформації про молодість об’єкта. 

Вдалою знахідкою для перекладача є компенсування арготичної маркованості вихід-
ної одиниці іншою просторічною лексемою на синтаксичному рівні. Приклад такого 
вирішення перекладацького мистецтва простежуємо у М. Ільтичної: Dites-lui que je de-
scendes après l’acte… Je vais lui coller ma main sur la figure [21: 124]. – Скажіть йому, що 
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я вийду після другої дії... Я таки добре наб’ю йому пику [22: 115]. Стандартна лексема 
coller (клеїти, прикладати), отримуючи додаткові семантико-стилістичні змістові інфор-
мації, зокрема «ударити із силою», стає арготичною й актуалізується у реченні завдяки 
уточненням (ma main, sur la figure). Незважаючи на нейтральність субституту наб’є, 
синтагматичний рівень тексту компенсує стилістичну зниженість вихідного слова завдяки 
просторічному фразеологізмові набити пику. Звичайно, тут могли б бути запропоновані 
й інші варіанти, наприклад, заїхати в пику, вліпити у морду або просто вліпити.

Положення про українські просторічні слова як оптимальні відповідники французьких 
арготизмів підтверджує аналіз інших перекладацьких прикладів з роману Е. Золя «Нана». 
Порівняймо оригінал le bousin і його субститут гармидер у тканині тексту перекладу: Et 
pour l’affiche quel bousin, grand Dieu! [21: 9] – А який гармидер з афішами, господи! [22: 
9]. М. Ільтична прагматично відтворила семантично-стилістичні властивості вихідної 
арголексеми. Ще вдалішу ілюстрацію можливості адекватної трансплантації арготизму 
знаходимо у ситуації експресивної оцінки танцювальних здібностей Нани директором 
театру Вар’єте: Elle!… Un paquet! Elle ne sait ou mettre les pieds et les mains [21: 8]. – 
Нана? Та це ж лантух! Вона не тямить, що їй робити з руками й ногами! [22: 8]. 

Транскрипція як спосіб відтворення етнокультурно забарвленої арготичної лексики 
найчастіше простежується стосовно власних назв, прізвиськ. Так, М. Ільтична у перекладі 
роману Е. Золя «Нана» антономазійоване прізвисько Zizi, дане Жоржу, сімнадцятирічному 
синові мадам Гюгон, транскрибує Зізі: Ce bon Zizi, il ne m’oublie pas! [21: 157]. – Любий 
Зізі не забуває мене [22: 146]. Лексема zizi має значно ширше семантичне поле, ніж ймення 
Zizi, адже zizi, окрім семи «малий», що є в основі прізвиська Жоржа, має також сему 
«чоловічий статевий орган». Є ще один варіант контекстуально зумовленого перекладу 
zizi, а саме український аналог Mалюк, який адекватно передавав би денотативну та час-
тково конотативну інформації, стилістичне забарвлення першоджерела.

Та не варто ідеалізувати транскрипцію як єдиний спосіб передачі іншомовних імен, 
особливо стосовно «смислово-значущих власних імен, прізвищ» [6: 99] («промовистих 
власних назв» [11: 70]). Останні вимагають іншого підходу до себе, адже, як справедливо 
зазначає Р. Зорівчак, коли власні імена семантично значущі, то надзвичайно великими бу-
вають втрати при транскрипції. Тому в сучасній перекладацькій практиці простежується 
тенденція перекладати «смислові імена». Услід за видатною вченою у галузі перекладу, 
під смисловим ім’ям розуміємо «своєрідний троп, рівновартний метафорі чи порівнянню 
і використовуваний у стилістичних намірах для характеристики персонажа або соціа-
льного середовища» [6: 99]. Натрапляючи на промовисті власні назви, перекладач опи-
няється перед вибором: якщо він хоче зберегти тональність іншої мови, то вдається до 
транскрипції чи транслітерації; коли вважає за потрібне відтворити художню функцію 
промовистого імені, то використовує внутрішню форму [11: 71].

Розглянемо ще декілька прикладів відтворення смислових імен. Досить вдало від-
творює як семантичний, так і стилістичний компоненти значення оригіналу (прізвиська 
злочинця Жана Коллена Trompe-la-Mort) В. Пащенко у перекладі роману О. де Бальзака 
«Батько Горіо»: Jacques Collin, surnommé Trompe-la-Mort, a toute confiance de trois 
bagnes qui l’ont choisi pour être leur agent et leur banquier [23: 197]. – Жан Коллен, на 
прізвисько Дурисмерть, користується довірою трьох каторжних тюрем, які обрали 
його своїм агентом і банкіром [24: 420]. Автор перекладу оптимально передає навіть 
структуру вихідної лексеми: VAN=VN, де V – дієслово, N – іменник, A – артикль, який 
є компонентом імені, що не має прямого відповідника в українській мові, а тому його 
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можна певною мірою не брати до уваги у цьому випадку. Тут В. Пащенко застосовує 
прийом калькування, що має контекстуальний відтінок. 

Адекватний переклад значущого імені (Pierrot le Fou) простежуємо у виконанні Г. Фі-
ліпчука у романі А. Шарр’єра «Метелик», завдяки використанню експресивного про-
сторічного слова Бовдур, хоча й без повного збереження форми та змісту: Julot rit comme 
un gosse et Pierrot le Fou irridie la joie de vivre [17: 42]. – Жюло сміється як хлопчик, а 
П’єро Бовдур аж промениться радістю [18: 32]. 

На тлі таких знахідок бачимо, як втрачає переклад, коли смислове ім’я, прізвище, що 
саме говорить про себе і володіє внутрішнього експресією, транскрибують: «Dis donc, 
Bibi-la-Grillade, demanda une voix enrouée...» [25: 45] – Ану но, Бібі-льа-Gpijaд – обізвавсьа 
jakujce хриплиj голос... [26: 44]. Можливим перекладацьким варіантом пропонуємо Бібі-
Смажений, бо bibi тут має сему «я» [9: 138], що залишаємо без перекладу, а la Grillade 
– м’ясо, смажене на грилі [9: 495].

Перекладознавчий аналіз французьких арготизмів з етнокультурним компонентом дає 
підстави розрізняти серед них реалії та фонову лексику. Для передачі арготичних реалій 
перекладачі застосовують такі прийоми: тлумачення, експлікацію, опис, дескриптивну пе-
рифразу, функціональну заміну, калькування, транскрибування, комбінований переклад 
(транскрипція + опис); генералізацію значення слова, адаптування. Фонова арготична 
лексика постає для перекладача неабиякою проблемою, адже, не відчуваючи фонової 
інформації тексту першотвору, він не завжди правильно передає його мову і стиль. 
Можливими шляхами досягнення адекватності відтворення таких слів слугує добір 
часткових еквівалентів, функціональних відповідників в українському просторіччі. 
Перекладачі можуть вживати також денотативні субститути з компенсацією стилістичної 
зниженості на рівні синтагми чи контексту, кальки без препозиційної експлікації чи з 
уточненням, транскрипцію з постпозиційною перифразою або без неї.

Перспективним напрямком дослідження вважаємо вивчення проблем відтворення 
французьких арготизмів на концептуальному рівні.
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PROB�EM�� OF POETRY TR������T�O�

У статті мова йдеться про проблеми перекладу поезії та ролі перекладача в про-
цесі перекладу. Дискусії навколо цього питання точаться ще з античних часів, проте 
одностайного вирішення цих проблем так і не знайдено. Науковці у своїх поглядах ді-
ляться на два протилежні табори: ті, що підтримують вільний переклад і вбачають 
у перекладачі співавтора-творця та ті, що притримуються дослівного перекладу, а 
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 перекладачу відводять роль відтворювача оригінального твору з усіма його деталями за 
допомогою засобів мови, якою поезія перекладається.

Ключові слова: переклад, поезія, перекладач, вільний переклад, дослівний переклад, 
перекладач-творець, перекладач-відтворювач.

The article deals with the problems of poetry translation and the role of translator in the 
process of translation. The discussions of these questions are being held since antique times but 
unanimous decisions of these problems are not found. Scientists are divided into two groups. 
The first group believes that poetry translation must be free and they see translator as a co-
author. The other group approves the principals of literary translation and consider translator 
to be a reproducer of the original poem. 

Key words: translation, poetry, translator, literary translation, free translation, translator 
– co-author, translator-reproducer.

 
Italians have a saying, «traduttore-traditore» (translator-betrayer). The phrase reveals at 

once the problem of all translators – words don’t have literal e�uivalents in different languages. 
To say «translator-traitor» in English would be unduly dramatic.

But, while the �ualities of great novels can survive translation, those of poetry cannot. 
�urprisingly enough, this is not due to the difficulty of translating metrical pattern, but to the 
nature of poetry itself. The usefulness of the debate on translating is that it compels us to look 
more critically at the task of the poet and the function of poetry. Poetry is neither just words, nor 
just metre. It is a music of words, and is a way of seeing and interpreting the world and our ex-
perience of it, and of conveying to the listener a heightened awareness of it through an intense 
concentration of metaphor and words in which the natural flow of speech sounds is moulded 
to some kind of formal pattern. �uch patterns can never be the same after the act of translation. 
Pattern, obviously, is governed by the rules of syntax and prosody that language has inherited 
from the historical and social pressures that shaped it. 

Poets may accept or reject these rules, but this is also determined by historical and social 
tensions. �ome who choose to modify the rules may, like Lear or Carroll, for example, or Edith 
�itwell, do so by writing «sound poems» or nonsense verse, musical but meaningless. Emerg-
ing from the same social tensions, poetic «movements» have expressed widely divergent views 
on what should be the purpose and the structure of poetry. 

«Poetry is what is lost in translation», American poet Robert Frost famously remarked [ 
9:37]. It is a commonplace to reject any kind of translatability. There are some good reasons for 
this view in theory. Languages are never totally e�uivalent – lexical and grammatical categories 
might differ and it is obvious that every language is bound to a particular culture with its own 
specific concepts, which are revealed in its linguistic ways of expressing things. Information 
loss or the necessity of adding information is a well-known problem of translations, and not 
just literary ones. For instance, if one wants to translate from Chinese (a language without 
verbal tenses) to English, the translator has to add verbal tenses in English. In the case of lit-
erature, and poetry in particular, translation becomes even more difficult due to the importance 
of sound. �ound, and the specific meaning attached to the sound itself, is almost impossible to 
translate, but carries the «music» of the poem. All this led �chopenhauer to look more closely 
at the analogy of poetry and music, expressing his conviction that «Poems cannot be translated; 
they can only be transposed, and that is always awkward» [6:95]. 

What might look nearly impossible in theory seems to work �uite well in practice, however. 
The pessimism concerning the general non-correspondence of categories in different languages 
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cannot be justified, if one thinks of the actual possibility of learning second languages. �ome 
issues appear a bigger problem in theory than in the process of translation itself. To come back 
to the example of translation from Chinese to English, in the experience of most translators it is 
�uite apparent from the context which tense to choose, even though there are no verbal tenses 
in Chinese.

 For a contrary, affirmative approach towards translation and especially towards literary trans-
lation one might think of Walter Benjamin’s essay «The Task of the Translator» (1923), in which 
translation ac�uires a nearly spiritual significance due to its ability to give a kind of eternal life to 
the original. Through translation, language can come closer to a «pure language», the suprahis-
torical mystery behind the world. Although it might not be too helpful in practice for translators 
to follow Benjamin into these metaphysical realms, his is �uite an extraordinary view. Benjamin 
assigns translation an importance it has in probably no other philosophy [8:235]. 

When it comes to the practice of poetry translation one is faced with a much more practical 
issue: literality versus free translation – a crucial and controversial point in the discussion on 
translations of poetry. On the one hand stand the advocates of literal translation, who believe 
that the clumsiest literal translation is a thousand times more useful than the prettiest para-
phrase. Translation should cover up the original as little as possible [4:21]. On the other hand 
stand proponents of free translation, who aim to make the result more fluent, and thus more 
accessible to readers of poetry, than a literal translation could ever be.

It could be a challenge to view translation of poetry not only as the translation from one 
language to another, but also as a mediation between cultures. The translator then becomes a 
cultural and linguistic mediator, who needs to know specific cultural concepts reflected in both 
languages: the source and the target language of the translation. 

What, then, is a translator to do? Which of the many threads of which poetry is made 
must he capture in his translation? A talented translator of poetry is directed by his own poetic 
instincts, chooses which of the poem’s many threads he will seek to interpret. If he aims at 
literal translation, he will not necessarily expect a «poetic» result. He may aim to translate a 
poem’s «music» or «mood». But the sounds of words and the norms of prosody make of every 
language a fortified compound, as hard to escape from as to access. 

«Poem Itself», was – and remains – a uni�ue and fertile work. Literal translations do not 
make a poem. �ome of the music or magic, some faint ghost of the original, may come across, 
but its full, rich fabric rarely survives undamaged. Understanding, tuning in on its or the poet’s 
linguistic or cultural wavelength, a free translation, may all make an acceptable, even an out-
standing poem, but then it may not be a «translation». It was Jorge Luis Borges who pointed out 
in his famous 1967 Harvard lectures, just published in Italian as «L’invenzione della poesia», 
that German clearly distinguishes between Umdichtung (a poem modelled on another), Nach-
dichtung (a free translation) and Ьbersetzung (a translation), but however neat the distinction, 
any translation is a new poem, modelled, closely or less closely, on the original 1:38][.

In general, two different approaches to translation of poetry can be distinguished. The 
first one is that translator is like a co-author, by translating that or another poem he creates 
his own one (so called free translation). The second one is diametrically opposite to the first, 
it says: «Translation is not an art, since it does not proceed from individual vision» (literary 
translation). If by «individual vision» is meant original creation, then other interpreters, such as 
orchestra conductors, would not be practicing art either. Literary translation aims to re-create 
the original as best it can in another language, and I’m sure I’m far from alone in claiming that 
it can involve art. 
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Онуфрієнко Г. С., Кузнецова М. О.

(Запоріжжя, Україна)

ПЕРЕКЛАД ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК  
ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Статья посвящена актуальной лингвокультурологической проблеме – литературно-
эстетической ценности художественного перевода как весомого фактора функциони-
рования украинского литературного языка и специфике вторичного текста, порождае-
мого на базе исходного в условиях межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: вариативность переводческих интерпретаций, вторичная комму-
никация, вторичный текст, литературно-эстетическая ценность, межкультурная ком-
муникация, переводоведение, свободная ассоциация в интерпретировании художествен-
ного текста, художественный перевод.

The article is devoted to the actual linguo-culturological problem – literary-aesthetical 
value of artistic translation as an important factor of the Ukrainian literary language function-
ing and specificity of the secondary text, raised on the basis of the conditions of inter-cultural 
communication.

Key words: the variety of translational interpretations, secondary communication, second-
ary text, the literary-aesthetical value, inter-cultural communication, free association in the 
interpretation of artistic text, artistic translation.

Перекладознавство як теорія перекладу і переклад як практична діяльність мають 
багатовікові традиції, бо саме перекладацька справа супроводжує всю історію людства, 
впливає на розвиток і становлення національних літературних мов. Відомо, що перші 
перекладачі-професіонали з’явилися на півдні сучасного Іраку і в Давньому Єгипті ще 
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в кінці lV – початку lll тисячоліття до н. е. Фундатором теорії художнього перекладуlV – початку lll тисячоліття до н. е. Фундатором теорії художнього перекладу 
вважають давньоримського політика, літератора, філософа, неперевершеного оратора 
Марка Тулія Цицерона. Саме він найпершим скритикував послівний переклад як прояв 
або непрофесіоналізму, або дефіциту словникового запасу перекладача. У Давньому Ри-
мі художній переклад розглядали як особливий різновид літературної діяльності.

У XX столітті з теорії перекладу опубліковано чимало наукових праць, починаючи з 
брошури «Принципи художнього перекладу» (1919 р.), книги А. Фінкеля «Теорія і прак-
тика перекладу» (1929 р.) та книги А. Федорова «Вступ до теорії перекладу» (50-ті роки). 
Значний внесок у розвиток загальної теорії перекладу зробили Л. Бархударов, Б. Бєляєв, 
А. Вежбицька, Є. Верещагін, С. Влахов, В. Гак, Г. Гачечиладзе, Ю. Львін, О. Каде, І. Ка- Влахов, В. Гак, Г. Гачечиладзе, Ю. Львін, О. Каде, І. Ка-
шкін, В Комісаров, В. Кухаренко, Л. Латишев, А. Лілова, М. Літвінова, В. Маслова, 
Р. Міньяр-Бєлоручев, Л. Мурзін, Ю. Найда, Я. Рецкер, С. Флорин та інші. Проте і досі 
лишаються неоднозначно розв’язуваними важливі теоретичні проблеми: Чи є усталені 
дефініції кожного різновиду (науково-технічний, художній, поетичний) перекладу? До 
якої групи філологічних (лінгвістичних чи літературознавчих) наук треба віднести пе-
рекладознавство? Як кваліфікувати перекладознавство: це п’ятий різновид мовленнєвої 
діяльності, чи мовленнєва комунікація, чи надто специфічний мисленнєвий процес? Що 
вважати одиницею перекладу? Які нові різновиди виявляє сучасний переклад? Яким є 
механізм перекладацької діяльності? Як оптимально розвинути вміння перекладати? 
Як співвідносяться поняття внутрішньомовний переклад, переклад як процес, переклад 
як результат, навчальний переклад? Який різновид перекладу як процесу і чому є най-
складнішим? Як досягти адекватності перекладу при мовному перекодовуванні? Як до-
лати проблему лакунарності у процесі перекладу насамперед художнього тексту?

Мета цієї роботи – висвітлити в історичному вимірі і в процесі літературно-естетич-
ної комунікації здобутки й специфіку художнього перекладу як чинника функціонування 
української літературної мови та здійснити перекладацький міні-експеримент, залучив-
ши до участі в ньому університетську молодь спеціальності «Переклад». Відомо, що 
талановитий російський поет-перекладач В. Жуковський переконливо розмежував пе-
реклади прозових і поетичних творів, використавши яскраве метафоричне порівняння: 
«Перекладач у прозі є раб, перекладач у віршах – суперник» [1:854].

Упродовж довгого часу переклад був і є досі важливою складовою життя суспільс-
тва. Останніми десятиліттями масштаби перекладацької діяльності настільки зросли, що 
є всі підстави говорити про початок нового етапу в історії перекладу. Ці обставини не 
могли не привернути уваги вчених. Уже в давні часи робилися спроби осмислити процес 
перекладу, виявити основні труднощі в його реалізації та їх причини, виробити принци-
пи та рекомендації, які перекладачі могли б ураховувати в роботі. Активно займалися 
практичним перекладом українською мовою та аналізом його проблем Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка, Павло Грабовський. Українська історія перекладу на сьогод-
нішній день нараховує понад 1000 років. Вона почалася відразу ж після прийняття хрис-
тиянства на Русі в X сторіччі (988 р.) і триває по цей час. В XІ-XІІІ сторіччях перекладуX сторіччі (988 р.) і триває по цей час. В XІ-XІІІ сторіччях перекладутриває по цей час. В XІ-XІІІ сторіччях перекладуXІІІ сторіччях перекладу 
в першу чергу підлягали клерикальні твори: Біблія, житія святих і апостолів. Падіння 
Київської Русі і розпад Візантійської імперії значно уповільнили перекладацький процес 
в Україні. І хоча впродовж XVІІ-XVІІІ сторіч український народ і його мова піддавались 
утискам, перекладацька діяльність здійснювалася.

Новим етапом розвитку перекладацької думки в Україні є всі підстави вважати ві-
льну адаптацію знаменитої поеми Вергілія «Енеїда», вільні інтерпретації П. Гулака-Ар-
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темовського балад А. Міцкевича, поем В. Гете («Рибалка»), од Горація. У XlX сторіччі 
українську літературу збагатили переклади П. Куліша, І. Франка, Лесі Українки. У витоків 
мистецтва перекладу в Україні був Ю. Федькович, здійснивши талановиті переклади на-
родною мовою багатьох творів видатних німецьких письменників. Ю. Федькович пра-
гнув передати засобами української мови не стільки ідіостиль німецьких авторів, як 
розкрити свою творчу індивідуальність.

Історія перекладу XX сторіччя розподіляється на кілька періодів: перший (1917-XX сторіччя розподіляється на кілька періодів: перший (1917-
1921 роки), коли публікувалися раніше заборонені речі, однак пропонований рівень пе-
рекладу лишав бажати кращого; другий період (20-40-і роки) – час, на який припадає 
діяльність, безсумнівно, одного з найвидатніших перекладачів першої половини XX сто-
річчя Миколи Зерова (1890-1937 роки), якому вдалося, крім зберігання сюжетної лінії, 
передати також художні особливості і дух оригіналів; третій період (кінець 50-х – початок 
60-х років) відзначається загальним визнанням необхідності вищих стандартів художніх 
вимог до перекладу. На цей період припадає перекладацька творчість М. Рильського, який Рильського, який 
також був активним літературним критиком перекладу і заклав основи наукової українсь-
кої критики художнього перекладу в радянські часи. В історії українського перекладу знач-
не місце відводиться Івану Франку, який у своїй праці «Дещо про мистецтво перекладу» 
[2:398] окреслив концептуальний підхід до українського перекладу. Письменник наполя-
гав, по-перше, на необхідності перекладати виключно з оригіналу, а по-друге, підкреслю-
вав, що треба досконало володіти іноземною мовою для зберігання чистоти мови та пое-
тичного замислу автора. Саме в нього навчалася перекладацьких прийомів і Леся Українка. 
Перекладаючи з багатьох мов, вона приділяла багато уваги найскладнішому різновиду пе-
рекладу – перекладові поетичних, прозових і драматичних творів. В її доробку – переклади 
українською мовою «Пропалої грамоти» з «Вечорів на хуторі близь Диканьки» М. Гоголя, 
«Старухи Ізергіль» М. Горького, поеми В. Гюго «Бідні люди», 65 віршів «Книги пісень» 
Г. Гейне з циклу «Ліричні наспіви» і близько 90 віршів з циклу «Знов на Батьківщині» та 
багато інших. Ці переклади яскраво випромінюють феноменальність творчої особистості 
Лесі Українки, її особисте ставлення як перекладача до зазначених творів і, безумовно, 
віддзеркалюють український погляд на висвітлювані проблеми.

Леся Українка працювала також над перекладом «Макбета» в другий кримський пе-
ріод. У цілому письменниця переклала майже три сцени з першої дії (213 рядків). Її пере-
клади – зразок вільної асоціації як інтерпретації першоджерела, завдяки чому створено 
атмосферу поетичного голосу щирого українця. Перша сцена «Макбета» починається 
діалогом відьом у полі:

Одна відьма каже:
When shall we three meet again?
In thunder, lightning, or in rain? 
(SCENE I. A desert place.)

І ось як це перекладено Лесею Українкою: [3, т. 2, 318]:
Коли ми стрінемось, сестриці? Чи в грім, чи в дощ, чи в 
блискавиці?

Порівняльний аналіз наведених рядків переконує, що Леся Українка введенням слова 
«сестриці», по-перше, забезпечує більш зрозумілий переклад (що саме відьми збирають-
ся зустрітись), а по-друге, нагадує таке знайоме українцям звертання дівчини до своїх 
подружок, що свідчить про національне сприймання твору письменницею. Семантичне 
наповнення такого перекладу можна віднести до етнічного стереотипу українців, і в цьо-
му перекладі прослідковується саме ментальна спрямованість.

Одним із завдань нашого дослідження перекладів шекспірівського «Макбета» було 
здійснити міні-експеримент, залучивши до участі в ньому студентів молодших і старших 
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курсів спеціальності «Переклад». Для перекладу студентам першого і четвертого курсів, 
котрі виявили бажання взяти участь в експерименті, було запропоновано рядки з першої дії 
«Макбета» В. Шекспіра. Cтуденти не були знайомі з перекладом Лесею Українкою цьогоCтуденти не були знайомі з перекладом Лесею Українкою цьогоЛесею Українкою цього 
твору і одержали завдання запропонувати якнайточніший переклад цих шекспірівських 
рядків. Після цього було здійснено порівняльний аналіз студентських перекладацьких ін-
терпретацій з перекладом письменниці.

Інтерпретаційний характер перекладу, як доведено його теоретиками, найяскравіше 
і наймасштабніше виявляється при вторинному продукуванні текстів саме літератур-
но-естетичної комунікації. При цьому є цілком очевидним, що художня інтерпретація 
підпорядкована у першу чергу специфіці системи мови перекладу. У наших прикладах 
– української мови. Втім на вторинний текст, тобто текст перекладу, обов’язково вплива-
ють і час як означений момент історичного розвитку суспільства, до якого належить пе-
рекладач, і гендерна характеристика перекладача, і ступінь його освіченості, і життєвий 
та перекладацький досвід, і, нарешті, літературно-художні смаки та ідеали.

Леся Українка ніколи не прагнула точно скопіювати текст оригіналу, вона створюва-
ла новий образ, виявляючи в такий спосіб свої креативні здібності як перекладача, що 
пізніше із розвитком теорії мовної комунікації назвуть феноменом вторинного тексту.

Читаємо далі 
в «Макбеті» У. Шекспіра:

...Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air.
(SCENE I. A desert place.)

Леся Українка 
створює поетичний образ добра і зла:

...Зло до добра, добро до зла.
Хай вітер несе нас, хай криє нас мла.

Дослівно переклад українською мовою має/може бути таким:
...Прекрасне є гидке, а все гидке – прекрасне:
Лети скрізь цей туман й брудне повітря.
Наведемо й проаналізуємо найоригінальніші та найцікавіші студентські переклади 

цих рядків. Студентські переклади цього уривка близькі до перекладу письменниці за 
збереженням точного порівняння протилежностей прекрасного й потворного, де межа 
між ними буває невловимою, бо і сама війна не є однозначним явищем.

Добро та зло введуть в оману нас,
Крізь дим бридкий і млу полинемо ураз.
Добро і зло, щастя й горе студентка 4-го курсу ставить в один рядок з програшем й 

перемогою, натякаючи саме на результат війни: для когось буде за щастя ця перемога, а 
для когось – це сльози, біль, смерть і втрати.

Проаналізуємо інший варіант перекладу рядків «Макбета», запропонований студен-
том 1-го курсу:

Гримали битви, битви без ошани,
Проходячи крізь бруд та крізь тумани.
У другій сцені «Макбета», яка зображує табір під Форесом, вояк так описує битву:
...So from that spring, whence comfort seem’d to come,
Discomfort swells... (SCENE II. A camp near Forres.)
Дослівний переклад українською мовою може бути таким:
...Та звідки то приходить, звідти поміч, здається, мала прийти,
Позбавлення росте...
Леся Українка доцільно і з метою переконання використовує народне висловлюван-

ня: «Так доля привела недолю» [3, т. 2, 319], що ще раз встановлює зв’язок письменниці з 
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національним напрямком тлумачення твору. Письменниця стверджує відомий українсь-
кий стереотип про визначальність долі в житті людини. Ця фразеологічна одиниця, яка 
є споконвічно українською, використана з конкретною метою: для створення яскравих, 
глибоко народних реалістичних образів.

Проаналізуємо студентські переклади цього фрагмента.
…Та ось від тій весни, в якій мала пливти розрада,
Точилась зрада…
Цей переклад, запропонований студенткою 4-го курсу, є буквальним та точним на 

відміну від наступного, де «тиша» уособлює певне джерело спокою, яке вводить нас в 
оману. В ньому порівнюється «весна» з душевним втамуванням, утихомиренням: англій-
ське слово «spring» у цьому перекладі є не еквівалентом слова «весна», а семантичнимspring» у цьому перекладі є не еквівалентом слова «весна», а семантичним 
відповідником українського «тиша».

Студентка 1-ого курсу так передала українською мовою шекспірівські рядки:
…Тиша, що начебто несе з собою спокій,
Приносить шторм…
В інтерпретації великої письменниці набуває специфічного значення такий чинник, 

як підтекст, читання міжрядкової інформації, що є важливим саме для українського чи-
тача. Використовувані Лесею Українкою народні вислови дозволяють максимально на- Українкою народні вислови дозволяють максимально на-
близити твір великого У.  Шекспіра до українського народу.

Студенти в усіх запропонованих варіантах перекладу цього уривка прагнули букваль-
ного перекладу, не завжди враховуючи характерну для англійської мови полісемію: так, 
у наведених останніми перекладах слово «spring» є іменником, хоча насправді в цьомуspring» є іменником, хоча насправді в цьому 
контексті воно дієслово, яке має такі українські еквіваленти, як брати початок, походити, 
виникати, з’являтися. Отже, можна припустити, що саме полісемія англійського слова 
spring у цьому випадку перешкоджала створенню допустимого перекладу.

Аналітичний огляд наведених перекладів дозволяє зробити висновок, що українцям 
знайомі всі проблеми: біль, страх, війна, втрата, перемога, зрада, жаль, сум тощо – все те, 
чим переймається серце людини незалежно від віку і статі, освіти і досвіду, хоча час і настрій 
грають неабияку роль у перекладі. Стислість і суворість опису, майже повна співвіднесеність 
ритму, розміру й обсягів тексту-оригіналу, близькість до духу шекспірівського твору і в 
той же час прагнення перекладачів зробити зрозумілими для представників іншої культури 
шекспірівські образи й ідеї доводить, що мистецтво поетичного перекладу перебуває у владі 
двох суперечливих тенденцій. З одного боку, перекладені вірші мають справляти на читача 
безпосередній емоційний вплив самого автора, а з іншого – вони вносять в літературу і 
нове від перекладача, збагачуючи читачів невідомими до того часу поетичними образами, 
ритмами, емоціями, почуттями, асоціаціями.

Отже, переклад художніх, зокрема поетичних, творів українською мовою є вагомим 
чинником функціонування української літературної мови, завдяки якому унікальний 
текст оригіналу, презентуючи певну культуру/субкультуру, вписується в контекст іншої 
культури, мовою якої і здійснений переклад. Завдання перекладача – максимально 
враховувати всі необхідні умови для забезпечення ефективної міжкультурної комунікації. 
Втім змістовий параметр і жанрова специфіка художнього тексту-оригіналу та різні 
естетичні цінності й смаки самих перекладачів обумовлюють можливість і варіативність 
інтерпретацій одного й того ж джерела різними творчими особистостями навіть засобами 
однієї мови, в межах однієї культури/субкультури, одного історичного часу.
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ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРША К. С. ЛЬЮІСА 
THE ��TE P�����E��ER ТА ВЛАСНИЙ ПЕРЕКЛАД

В работе проводится лингвопоэтический анализ стихотворения К. С. Льюиса ‘The Late 
Passenger’. Нашей задачей было установить доминанты перевода данного поэтического 
произведения, описать его формальные характеристики, а также выявить и объяснитьые характеристики, а также выявить и объяснить 
скрытые элементы смысла. Результатом проведения подобного анализа на лингвистичес-
ком и экстралингвистическом уровнях стало создание собственного варианта перевода.

Ключевые слова: адекватность, лингвопоэтический анализ, доминанта перевода, 
форма, содержание, лингвистический уровень, экстралингвистический уровень.

The work deals with the linguopoetic analysis of the poem by C. S. Lewis ‘The Late Passen-
ger’. The task of the given article is to define the translation dominants, to describe the formal the formalthe formal 
characteristics and to explain the contents. The final goal was to perform our own translation 
subject to the given lingvopoetic analysis.

Key words: faithfulness, linguopoetic analysis, dominant, form, content, linguistic level, 
extralinguistic level

Поезія К. С. Льюіса не проста для перекладу. Багатогранність та багатошаровість 
художніх образів, перенасиченість текстів культурно-маркованими одиницями, а також 
тісний зв’язок з міфологією та історією – все це фактори, які ускладнюють задачу пере-
кладача. Нашою метою було представити власний переклад вірша The Late Passenger з 
урахуванням лінгвопоетичного аналізу.

Клайв Стейплз Льюіс був у першу чергу християнським мислителем, визнаним і ша-
нованим досьогодні. Багато хто називає корпус його творів переосмисленням Євангелія 
[13], і справді, в сюжетах його робіт чимало алюзій до біблейських історій, а саме до 
історії Ісуса Христа. Льюіс завоював всесвітню популярність перш за все завдяки ро-
ману Chronicles of Narnia (Хроніки Нарнії),Chronicles of Narnia (Хроніки Нарнії), а також цілому ряду ессе та філософських 
робіт. Усі ці твори перекладені на російську, а деякі з них й на українську мову, однак 
поетична спадщина Льюіса до сих пір невідома для широкого кола російськомовних 
та українськомовних читачів. Актуальність даної роботи полягає в тому, що вірш The 
Late Passenger аналізується й перекладається на російську мову вперше. Представимо 
оригінальний твір, вибраний для подальшого аналізу та перекладу.

© Стукаленко В. А., 2008
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The �ate Passenger �ate Passenger�ate Passenger PassengerPassenger
The sky was low, the sounding rain was falling dense and dark,he sky was low, the sounding rain was falling dense and dark, sky was low, the sounding rain was falling dense and dark,
And Noah’s sons were standing at the window of the Ark.nd Noah’s sons were standing at the window of the Ark.
The beasts were in, but Japhet said, I see one creature more
Belated and unmated there come knocking at the door.’
‘Well let him knock,’ said Ham, ‘Or let him drown or learn to swim.
We’re overcrowded as it is; we’ve got no room for him.’
‘And yet it knocks, how terribly it knocks,’ said Schem, Its feet
Are hard as horn – but oh the air comes from it is sweet.’
‘Now hush,’ said Ham, ‘You’ll waken Dad, and once he comes to see
What’s at the door, it’s sure to mean more work for you and me.’
Noah’s voice came roaring from the darkness down below,
‘Some animal is knocking. Take it in before we go.’
Ham shouted back, and savagely he nudged the other two,
‘That’s only Japhet knocking down a brad-nail in his shoe.’
Said Noah, ‘Boys, I hear a noise that’s like a horser’s hoof.’
Said Ham, ‘Why, that’s the dreadful rain that drums upon the roof.’
Noah tumbled up on deck and out he put his head;
His face went grey, his knees were loosed, he tore his beard and said,
‘Look, look! It would not wait. It turns away. It takes its flight.
Fine work you made of it, my sons, between you all to-night!
‘Even if I could outrun it now, it would not turn again
Not now. Our great discourtesy has earned its great disdain.
‘O noble and unmated beast, my sons were all unkind;
In such a night what stable and what manger will you find?
‘ Oh golden hoofs, oh cataracts of mane, oh nostrils wide
With indignation! Oh the neck wave-arched, the lovely pride!
‘Oh long shall be the furrows ploughed across the hearts of men
Before it comes to stable and to manger once again,
‘And dark and crooked all the ways in which our race shall walk,
And shriveled all their manhood like a flower with broken stalk,
‘And all the world, oh Ham, may curse the hour when you were born;
Because of you the Ark must sail without a Unicorn [7 : 49]’.
Оригінал написано в традиційному для англійського віршування розмірі ямбу. Об’єм 

поетичної мови – 38 рядків, що утворюють 16 римованих пар. Інтонацію вірша встановлює 
простий, властивий розмовній мові, синтаксис, а також характер чередування поетичних 
цезур. Множина поетичних пауз надає твору розмовний характер, що в тексті виражено 
діалогами й монологами. Внутрішні паузи розбивають рядок на декілька інтонаційних 
відрізків, що пов’язано з підсиленням експресивності. Особливо рельефно ця особливість 
відслідковується в середині (починаючи з третьої пари рядків) й в кінці твору, тобто, коли 
опис поступається більш динамічному викладу. Поет зіштовхує репліки різних персона-
жів, й їх взаємодія утворює особливий інтонаційно-синтаксичний малюнок.

Схема римування – суміжна, що властиве оповідній манері художнього викладу. Пе-
реважають односкладові чоловічі закінчення, що створює різкий напружений ритм. На 
рівні стилістичних елементів автор використовує порівняння (manhood like a flower with 
a broken stalk...). Часто зустрічаються повтори ( зустрічаються повтори (зустрічаються повтори ( повтори (повтори ( (And yet it knocks, how terribly it knocks; 
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Look, look! Oh golden hoofs, oh cataracts of mane, oh nostrils wide…), що підвищують емо-що підвищують емо- підвищують емо-підвищують емо- емо-емо-
ційність розмовного стилю. Багато також нестертих метафор. Це свідчить про художню розмовного стилю. Багато також нестертих метафор. Це свідчить про художнюрозмовного стилю. Багато також нестертих метафор. Це свідчить про художню стилю. Багато також нестертих метафор. Це свідчить про художнюстилю. Багато також нестертих метафор. Це свідчить про художню. Багато також нестертих метафор. Це свідчить про художнюБагато також нестертих метафор. Це свідчить про художню також нестертих метафор. Це свідчить про художнютакож нестертих метафор. Це свідчить про художню нестертих метафор. Це свідчить про художнюнестертих метафор. Це свідчить про художню метафор. Це свідчить про художнюметафор. Це свідчить про художню. Це свідчить про художнюЦе свідчить про художню свідчить про художнюсвідчить про художню про художнюпро художню художнюхудожню 
цінність тексту ( тексту (тексту ( (сataracts of mane, wave-arched neck, furrows across the hearts of men...).ataracts of mane, wave-arched neck, furrows across the hearts of men...).

Однією з головних тем, що проходить через усю творчість Льюіса як поета, є міфоло-
гічна тема. Феномен міфічного в поезії К. С. Льюіса, що прямо чи експліцитно проявля-
еться мало не в кожному вірші, не лише визначає тематику, але й впливає на структурно- 
композиційну організацію тексту. Крізь призму міфології поет піднімає проблеми, що 
актуальні для сучасного читача. Саме тому, вірші Льюіса, не дивлячись на велику кіль-
кість алюзій та ремінісценцій з античних творів, звучать цілком сучасно, а отже, пред-
ставляють інтерес для інтерпретації, дослідження та перекладу. З цього приводу особ-
ливу увагу слід звернути на багату образність тексту, в якій реалізується міфологічна 
тема. Згідно біблейським символам, сини Ноя: Сім, Іафет й Хам символізують три грані 
людської природи: Сім–релігійна стійкість та духовні пошуки, Іафет–стремління до ін-
теллектуальної діяльності, Хам–фізичні та матеріальні потреби й поривання [5: 184].

Не менш цікавим, з точки зору інтерпретації, є образ Єдинорога. В цьому метафорич-
ному образі можна побачити згорнуте порівняння, адже для метафори властиве встанов-
лення далеких зв’язків [1: 34]. Дана метафора пронизує світлом весь сюжет, а тому не-
обхідно встановити її значення. Згідно словарю словарюсловарю Вrewer’s Dictionary of Phrase and Phablerewer’s Dictionary of Phrase and Phable, 
«Unicorn is a mythical and heraldic animal. It symbolizes purity and spiritual strength. The Uni- The Uni-The Uni-
corn often represents Jesus Christ, who took on him our nature, was betrayed by the Jews, and 
delivered into the hands of Pontius Pilate. Its one horn symbolizes the Gospel of Truth [8: 832]. 
В творі виразно звучить тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- творі виразно звучить тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-творі виразно звучить тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- виразно звучить тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-виразно звучить тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- звучить тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-звучить тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-тема зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-зради. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-. Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-Хам, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-, один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-один з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-з синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-синів Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос- Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-Ноя, не відчиняє двері Ковчегу ос-, не відчиняє двері Ковчегу ос-не відчиняє двері Ковчегу ос- відчиняє двері Ковчегу ос-відчиняє двері Ковчегу ос- двері Ковчегу ос-двері Ковчегу ос- Ковчегу ос-Ковчегу ос- ос-ос-
танній тварині, що спізнилась, й прирікає її на загибель. В російських словниках символів тварині, що спізнилась, й прирікає її на загибель. В російських словниках символівтварині, що спізнилась, й прирікає її на загибель. В російських словниках символів, що спізнилась, й прирікає її на загибель. В російських словниках символівщо спізнилась, й прирікає її на загибель. В російських словниках символів спізнилась, й прирікає її на загибель. В російських словниках символівспізнилась, й прирікає її на загибель. В російських словниках символів, й прирікає її на загибель. В російських словниках символівй прирікає її на загибель. В російських словниках символів прирікає її на загибель. В російських словниках символівприрікає її на загибель. В російських словниках символів її на загибель. В російських словниках символівна загибель. В російських словниках символів загибель. В російських словниках символівзагибель. В російських словниках символів. В російських словниках символівВ російських словниках символів 
знаходимо подібні визначення : «Единорог – в европейских мифологиях фантастический 
зверь – белоснежная лошадь с единственным прямым рогом, олицетворение непорочнос-
ти, справедливости и миропорядка. В христианстве рог единорога – это символ божест-
венного триединства, духовной власти и благородства, в связи с этим Единорог становится 
олицетворением Христа. Белая окраска символизирует чистоту и благородство [12, 13]». В 
древньоєврейській традиції легенда оповідає про те, що, коли Яхве попросив Адама дати 
імена всім тваринам, Единоріг був першим, хто отримав ім’я, й таким чином, був віднесе-
ний до найвищого рангу створінь. Коли Адам та Ева були вигнані з раю, Господь дав вибір 
Единорогу: зостатися в Едемі, чи лишитися з людьми. Единоріг вибрав останнє, й був наві-
ки благословленний на співчуття людям [12]. В даному випадку бачимо, що сталося злиття 
образу й змісту. В образі Єдинорога проступають неповторні риси світосприйняття автора, 
адже він представляє собою простір, в якому реалізується сама ідея вірша. Сам Льюіс в 
своєму коментарі до цього твору пише, що міф – реальний, несфокусований відблиск істи-
ни в людській уяві. Історія Христа пробуджує в людях не тільки історичний інтерес, але й 
уяву. Вона звернена до дитини, поета, дикуна, а не тільки до мислителя чи мораліста. Вона 
ламає стінку між дитячим й дорослим у нас в світогляді [12, 13].

Відомо, яке значення в порівняно невеликому ліричному творі мають перші рядки. 
В нашому вірші перші рядки служать своєрідним емоційним камертоном сприйняття 
всього тексту. Вже в першому рядку (The sky was low, the sounding rain was falling dense 
and dark) можна почути мотив, який немов попереджує читача про щось. Тема дощу 
звучить вже напочатку вірша й переходить в наступні рядки. Семантична окраска слова 
«дощ», як стверджує М. Л. Гаспаров в роботі «Поэтический метр и смысл», в літературі 
часто визначається ключовими рисами: скорбота, печаль та сльози [3: 155]. Висуваючи 
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концепт дощу на провідну позицію, автор вже з перших рядків надає тексту внутрішню 
напругу. В результаті виникає ефект художньої антипації, тобто очікування [6: 205]. Цю 
виразну особливість слід було не втратити при перекладі.

Найбільшу вагу в змістовій структурі вірша несуть останні шість пар рядків, які про-
никнені відчаем Ноя, в особі якого страждає й увесь людський рід. Нашою задачею було 
зберегти тональність цих рядків й психологічне навантаження. Ми намагались відтвори-
ти емоційність мови Ноя. Відчуття гніву, страху, наприклад, помітно прискорює темп. Це 
особливо помітно в другій частині. На рівні тексту це досягається зменшенням кількості 
прийменників, а також множиною риторичних повторів, в окличній та питальній пози-
ціїї, що створюють ефект емоційної ескалації (‘Oh golden hoofs, oh cataracts of mane, ohOh golden hoofs, oh cataracts of mane, oh 
nostrils wide wiith indignation! Oh the neck wave-arched, the lovely pride!)wiith indignation! Oh the neck wave-arched, the lovely pride!)ith indignation! Oh the neck wave-arched, the lovely pride!)

В останніх рядках, навпаки, ритм повільніший, фрази довші, та менш емоційні. ВВ 
повільному темпі, немов вгадується приреченість та вирок. Саморозкриття ліричних ге-
роїв виникає через мовлення й поведінку. Відтворення діалогу при перекладі, за думкою 
дослідників – одна з найважчих задач [4: 32]. Необхідно було уникати надмірної розпо-
відної манери й відтворити ліричний темперамент героїв. Слід було звертати увагу на ін-
тенсивність та темп оповіді на різних відрізках тексту. Характер вірша диктував й метод 
перекладу: послідовне (тобто рядок в рядок) відтворення його на російській мові.

Оскільки назва є невід’ємною часткою вірша, слід перекласти її лише після аналізу 
та неодноразового прочитання всього тексту [2: 76]. В даному випадку назва виступає 
своєрідним мікрообразом й, підкоряючись законам поетики, несе важливу вагу в струк-
турі всього твору. Буквальний, дослівний переклад фрази The late passengerhe late passenger як «Опоздав-
ший пассажир» порушив би стиль оригіналу, адже в россійській мові слово «пассажир» 
відноситься до нейтрального, а нерідко просто побутового шару лексики [11: 675]. Бук-
вальний переклад призвів би до виникнення невірних асоціацій. Ми намагалися переос-
мислити дане словосполучення й перекласти його, спираючись на стиль та семантику 
всього твору. Таким чином, розглянувши й проаналізувавши функціональні особливості 
оригіналу, представимо власний варіант його перекладу.

Опоздавший…
Нависло небо, дождь густой был гуще прежних всех,
Ной, сыновья и звери все направились в Ковчег.
Внезапно молвил Иафет: «Прислушайтесь, а в дверь,
Дождем застигнутый врасплох, стучит последний зверь».
«И пусть стучит, – ответил Хам – спасется он и вплавь.
Здесь негде яблоку упасть. Забудь его. Оставь».
«Он все стучит,– промолвил Сим – мне что-то не до сна.
О, что за тонкий аромат струится из окна».
«Эй братья, вы потише там – шепнул с опаской Хам.
Отца разбудите, а он задаст работы нам».
Но тут и Ной из темноты им грозно прокричал:
«Откройте дверь, пока мы не покинули причал». 
«Не в дверь стучат – ответил Хам и братьев пнул локтем,
То Иафет, ведь у него сапог подбит гвоздем».
А Ной ему: «Похоже конь копытом тихо бьет».
Но Хам в ответ: «Проклятый дождь без передышки льет».
Сам Ной на палубу взошел и выглянул в окно.
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Он побледнел и затряслись колени у него.
«Смотрите. Ведь вот-вот уйдет. Не обратится вспять.
Ну и помощники вы мне, уж нечего сказать.
–»И всеми силами земли не искупить сей грех.
Он первым должен был ступить в несчастный наш Ковчег.
«О гордый, одинокий зверь – не утешался Ной–
Где в эту ночь он обретет приют и отдых свой?
«Где тот, чья грива – водопад, чье золото копыт
И ночью светит. А в очах прекрасный дух сокрыт!
«О сколько скорби предстоит еще сердцам людей,
Пока он вновь не снизойдет до стойла и яслей.
«Отныне извращен наш путь. И бедная земля
Похожа станет на цветок, что сорван со стебля.
О Хам, проклятия людей ты на себя навлек.
Твоя вина, что не попал в Ковчег Единорог!
В цілому, в процесі перекладу слід було вирішувати низку як лінгвістичних, так й 

екстралінгвістичних задач. Дуже точно треба було перевтілювати синтаксичне розгалу-
ження речень вірша, пунктуацію, розмір, каденцію, а також зберігати словесно-образне 
наповнення, характер різноманітних стилістичних засобів, загальний настрій, ритміку, 
інтонацію, манеру авторської оповіді. Оскільки відтворити абсолютно усі особливості 
оригіналу неможливо, то мова може йти тільки про виправданість тих чи інших опу-
щень, додатків, замін в кожному конкретному випадку, тобто про відповідність оригіна-
лу як в матеріальному, так й в емоційно-естетичному плані.

Поетична творчість К. С. Льюіса потребує подальшого цілеспрямованого вивчен-
ня. Перспективою дослідження може стати лінгвопоетичний та лінгвокультурологічний 
аналіз, а також переклад інших його поезій, адже практичний матеріал запропонованого 
дослідження представляє лише малу частку від усієї поетичної спадщини письменника.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 821.111-3
Гирчак В. Я.

(Киев, Украина)

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  
НА УРОВНЕ PRE – ��TERMED��TE

Стаття присвячена проблемі розвитку навичок читання і стратегій на рівні «pre – – 
intermediate». В ній представлені цілі, методи, принципи, якими керуються викладачі 
при формуванні навичок читання і розвитку мовленнєвих навичок.

The article is devoted to the problem of developing reading skills and strategies at the pre-
intermediate level. It presents teaching aims, different reading activities, type-exercises and 
emphasizes the importance of reading for developing speaking skills.

Общеязыковая подготовка по иностранному языку в техническом вузе четко ориен-
тирована на последующую специализацию, поэтому к концу первого курса студенты 
должны практически обладать достаточно сформированными и развитыми взаимосвязан-
ными навыками и умениями аудирования, говорения, чтения, письма при обязательном 
преследовании образовательных, воспитательных и развивающих целей. В условиях 
втуза и в соответствии с программой конечными целями изучения английского языка 
как иностранного является чтение оригинальной литературы по специальности для по-
лучения соответствующей информации и письменно-речевое/устно-речевое общение в 
объеме усвоенного языкового материала.

Обучение чтению как формированию автоматических навыков и умению понимать 
письменный текст, декодировать его, извлекать и использовать необходимую, но отбра-
сывать ненужную информацию имеет свои особенности на уровне pre-intermediate. Этиpre-intermediate. Эти-intermediate. Этиintermediate. Эти. Эти 
особенности определяются языковой компетентностью студентов, продолжающих изу-
чать грамматические, синтаксические структуры и новые лексические единицы. Задача 
преподавателя заключается в формировании компетентного и уверенного в себе чита-
теля, умеющего самостоятельно работать с различными текстовыми материалами; при 
этом преподаватель учитывает относительный минимум знаний студентов, ограничен-
ный языковый материал, на основе которого происходит формирование навыков и уме-
ния чтения. Цели при обучении чтению. 1. Формировать основные виды чтения:

а) skimming – ознакомительно-просмотровое чтение – понимание основного содер-skimming – ознакомительно-просмотровое чтение – понимание основного содер- – ознакомительно-просмотровое чтение – понимание основного содер-
жания текста, параграфов;

б) scanning – поисково-выборочное чтение – умение найти нужную информацию вscanning – поисково-выборочное чтение – умение найти нужную информацию в – поисково-выборочное чтение – умение найти нужную информацию в 
тексте;

в) extensive reading – экстенсивное чтение (представляющее собой по сути способextensive reading – экстенсивное чтение (представляющее собой по сути способ reading – экстенсивное чтение (представляющее собой по сути способreading – экстенсивное чтение (представляющее собой по сути способ – экстенсивное чтение (представляющее собой по сути способ 
«погружения в язык» для лучшего понимания, как он «работает») относительно больших 
по объему текстов для увеличения лексического запаса, тренировки изучаемых граммати-
ческих и синтаксических структур и их функций, увеличения скорости чтения, развития 
© Гирчак В. Я., 2008
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позитивного отношения к языку и просто чувству интеллектуального удовлетворения от 
содержания и понимания прочитанного;

г) intensive reading – интенсивное чтение относительно небольших по объему текс-intensive reading – интенсивное чтение относительно небольших по объему текс- reading – интенсивное чтение относительно небольших по объему текс-reading – интенсивное чтение относительно небольших по объему текс- – интенсивное чтение относительно небольших по объему текс-
тов и выполнение коммуникативных упражнений, направленных на общее и детальное, 
глубокое понимание текста;

2. Понимать цель чтения и выбирать соответствующий его вид и темп при работе с 
разнообразными оригинальными текстами.

3. Постепенно знакомить, тренировать и учить гибко применять приобретенные прак-
тические навыки чтения в разных видах чтения с учетом фиксированного времени.

4. Развивать способность читать критически с дальнейшим формированием навыка 
высказывать собственные оценки / мысли о прочитанном.

5. Увеличивать тематический словарный запас.Увеличивать тематический словарный запас.
6. Овладевать и тренировать грамматические и синтаксические структуры языка в доОвладевать и тренировать грамматические и синтаксические структуры языка в до 

– и послетекстовых упражнениях в различных видах речевой деятельности.
7. Расширять и углублять понимание фоновых, социо-культурных знаний и трениро-Расширять и углублять понимание фоновых, социо-культурных знаний и трениро-

вать умение пользоваться ими.
8. Постепенно формировать определенные речевые и письменные навыки на основе 

прочитанных текстов.
9. Мотивировать интерес к чтению выбором тематически интересного и разнообраз-

ного в информативном плане текстового материала.
При формировании изолированных и комбинированных навыков и умений чтения 

у студентов уровня pre-intermediate очень важно соблюдать принцип постепенности иpre-intermediate очень важно соблюдать принцип постепенности и-intermediate очень важно соблюдать принцип постепенности иintermediate очень важно соблюдать принцип постепенности и очень важно соблюдать принцип постепенности и 
последовательности в усложнении тематики, содержания и объемов текстов для после-
дующего информативного и лексико-грамматического контроля. Тексты для этого уров-
ня знаний носят общий тематический характер с учетом интеллектуальных, возрастных 
интересов студентов. Информативный контроль осуществляется на основе чтения от-
носительно небольших по объему текстов (от 1500 знаков в начале учебного курса до 
постепенного увеличения в объеме до 3000 знаков в конце);

При обучении чтению в каждом цикле занятий следует сформировать и затем тре-
нировать модель чтения, в основе которой лежит принцип от общего понимания к более 
детальному:

1. На основе названия текста, картинок к тексту попытаться «предсказать»/предуга-
дать содержание незнакомого текста и спросить себя, почему нужно его прочесть.

2. Быстро прочитать текст, предвосхищая его дальнейшее содержание.Быстро прочитать текст, предвосхищая его дальнейшее содержание.
3. Попытаться ответить на вопросы, данные к тексту (и заданные себе о тексте).Попытаться ответить на вопросы, данные к тексту (и заданные себе о тексте).
4. Просмотреть организацию текстового материала и его параграфов.Просмотреть организацию текстового материала и его параграфов.
5. Обобщить содержание текста/параграфов.Обобщить содержание текста/параграфов.
Выше приведенная модель чтения строится на основе различных заданий – pre-read-pre-read--read-read-

ing activity/ задания перед чтением, while reading activity/ задания во время чтения и post activity/ задания перед чтением, while reading activity/ задания во время чтения и postactivity/ задания перед чтением, while reading activity/ задания во время чтения и post/ задания перед чтением, while reading activity/ задания во время чтения и postwhile reading activity/ задания во время чтения и post reading activity/ задания во время чтения и postreading activity/ задания во время чтения и post activity/ задания во время чтения и postactivity/ задания во время чтения и post/ задания во время чтения и postpost 
reading activity/ задания после чтения. activity/ задания после чтения.activity/ задания после чтения./ задания после чтения.

1. Задания перед чтением помогают студентам сконцентрироваться на теме текста, 
мотивируют их интерес. Эти задания выполняются в устной форме (в диалогической или 
монологической формах речи) на основе целого ряда упражнений – вопросы/ответы о 
предполагаемом содержании текста на основе его заголовка, подзаголовков, сопроводи-
тельных картинок, введения ключевых слов и подготовительной фоновой информации, 
и некоторых других заданий.
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2. Задания во время чтения заключаются в понимании читаемого текста с целью отве-Задания во время чтения заключаются в понимании читаемого текста с целью отве-
тить на все вопросы и одновременно проверить свои предположения о содержании текста.

3. Задания после чтения имеют коммуникативную направленность и включают сна-Задания после чтения имеют коммуникативную направленность и включают сна-
чала достаточно легкие и простые упражнения (yes/no �uestions, comprehension check),yes/no �uestions, comprehension check),/no �uestions, comprehension check),no �uestions, comprehension check),, comprehension check),comprehension check), check),check),), 
направленные на проверку понимания содержания, затем идут более сложные, так на-
зываемые творческие упражнения (filling gaps – заполнение информативно-смысловыхfilling gaps – заполнение информативно-смысловых gaps – заполнение информативно-смысловыхgaps – заполнение информативно-смысловых – заполнение информативно-смысловых 
пробелов; arranging jumbled texts – логическая перегруппировка текста; feedback – мне-arranging jumbled texts – логическая перегруппировка текста; feedback – мне- jumbled texts – логическая перегруппировка текста; feedback – мне-jumbled texts – логическая перегруппировка текста; feedback – мне- texts – логическая перегруппировка текста; feedback – мне-texts – логическая перегруппировка текста; feedback – мне- – логическая перегруппировка текста; feedback – мне-feedback – мне- – мне-
ние читателя; vocabulary and definition – сопоставление данных дефиниции с соответс-vocabulary and definition – сопоставление данных дефиниции с соответс- and definition – сопоставление данных дефиниции с соответс-and definition – сопоставление данных дефиниции с соответс- definition – сопоставление данных дефиниции с соответс-definition – сопоставление данных дефиниции с соответс- – сопоставление данных дефиниции с соответс-
твующими лексическими единицами; description/discussion – обсуждение/описание глав-description/discussion – обсуждение/описание глав-/discussion – обсуждение/описание глав-discussion – обсуждение/описание глав- – обсуждение/описание глав-
ных моментов текста; decision-making or problem-solving – решение определенных задачdecision-making or problem-solving – решение определенных задач-making or problem-solving – решение определенных задачmaking or problem-solving – решение определенных задач or problem-solving – решение определенных задачor problem-solving – решение определенных задач problem-solving – решение определенных задачproblem-solving – решение определенных задач-solving – решение определенных задачsolving – решение определенных задач – решение определенных задач 
на основе материала текста; summary – обобщение содержания текста в устной формеsummary – обобщение содержания текста в устной форме – обобщение содержания текста в устной форме 
или написать резюме(сократив текст до 3-5 предложений); essay – сочинение по смежнойessay – сочинение по смежной – сочинение по смежной 
тематике с ответами на поставленные вопросы и др.

Выполнение выше перечисленных видов заданий и типовых упражнений формирует, тре-
нирует практические навыки и умения чтения, и способствует их творческому применению в 
дальнейшей работе с более сложными профессиональными, техническими текстами.

В заключение необходимо отметить, что чтение дает языковый материал, при изуче-
нии которого студенты сравнивают способы оформления мыслей других людей и учатся 
выражать собственные мысли в устной или письменной форме через тренировочные и 
творческие коммуникативные упражнения.
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МОВНІ І ПОЗАМОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 
ІМПЛІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ

(на матеріалі американської поезії ХХ століття)

Стаття присвячена проблемі формування і функціонування імплікатів, концентрів, 
а також інтертексту, як основних складників імплікативного простору, їхній ролі в роз-
критті імплітеми та імплігіпертеми поетичного тексту.

Ключові слова: імпліцитність, імплікативний простір, імплікат, концентр, інтер-
текст, імплітема, імплігіпертема.

Статья посвящена проблеме формирования и функционирования импликатов, 
 концентров, а также интертекста, как основных составляющих импликативного 
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пространства, их роли в раскрытии имплитемы и имплигипертемы поэтического текста.
Ключевые слова: имплицитность, импликативное пространство, импликат, кон-

центр, интертекст, имплитема, имплишипертема.
The article focuses on the problem of the formation and functioning of implicates, consent-

ers, and intertext, as the main composers of the implicit space, and their role in revelation of 
the implicit theme and implicit hyper theme of a poetic text.

Key words: implication, implicit space, implicate, consenter, intertext, implicit theme, im-
plicit hyper theme. 

Однією з найбільш таємничих властивостей мови вважають її імпліцитність, тобто 
здатність передавати явно не виражену, приховану інформацію. Категорія імпліцитності 
являє собою складне, багатогранне та багатопланове явище. Вона є універсальною кате-
горією мови, що реалізується у рамках дихотомії імпліцитного та експліцитного [1, 2]. 

Дослідження в області імпліцитності ведуться давно і успішно. Вважається, що Арі-
стотель був одним із перших, хто проявив інтерес до проблеми імпліцитності в рамках 
семантичної логіки [2: 10]. Виходячи з того, що імпілцитність – це явище міждисциплі-2: 10]. Виходячи з того, що імпілцитність – це явище міждисциплі-
нарне, виділяється філософський (Августин Блаженний, Ф. Аквінський, Л. Фейербах), 
психологічний (О. Дюкро, О. О. Леонтьев, К. А. Долинін) соціологічний (Л. А. Азнабає-
ва, Н. Б. Мечковська) та лінгвістичний (А. В. Бондарко, І. В. Арнольд, І. Р. Гальперин, 
Г. Г. Молчанова, О. Н. Старикова, Л. А. Нефьодова та інші) напрямки її дослідження. Із 
розвитком когнітивістики, що базується на інтеграції знань із філософії, психології, куль-
турології, антропології і лінгвістики, вивчення категорії імпліцитності набуло особливої 
актуальності. Дослідження даної категорії у руслі когнітивної лінгвістики пов’язано та-
кож і з такою особливістю пізнавальної діяльності людини, як спрямованість на відкрит-
тя прихованої, згорнутої, явно не вираженої інформації [2: 95].

Актуальність вибору теми зумовлена, з одного боку, зростаючим інтересом дослід-
ників до проблеми імплікації, а з іншого – розвитком когнітивної лінгвістики, яка дає 
можливість глибше вникнути в авторський задум.

Недостатнє вивчення імплікативного простіру як лінгвокогнітивного конструкту 
(construal), що є результатом прочитання та осмислення поетичного тексту становлять 
проблематику дослідження. 

Виходячи з того, що імплікативний простір обіймає всі рівні тексту, його вивчення 
передбачає аналіз як мовних, так і позамовних чинників його формування. До мовних 
відносимо імплікати та концентри. У нашій роботі користуємося терміном «імплікат» 
як операційною одиницею, яка насичена прихованим змістом, що міститься на периферії 
семантичних ознак слова [1, 3, 4]. Ця одиниця в процесі багаторазового відтворення у 
тексті і переосмислення стає концентром – опорною точкою в експлікації (поясненні) 
змістово-концептуальної інформації твору [2: 114]. До позамовних чинників – інтер-
текст (основний вид та спосіб побудови художнього тексту в мистецтві модернізму й 
постмодернізму, який полягає у тому, що текст створюється за допомогою алюзій та 
ремінісценцій [5: 113]) та інтертекстуалізацію як лінгвокогнітивну процедуру, що пе-
редбачає використання інтертексту, а крім нього вимагає фонових або, в термінології 
когнітивістики, енциклопедичних знань [6: 30].

Метою дослідження є вияв імплітем (прихованих, латентних тем), поєднаних між 
собою спільним задумом, який розкриває різноманітні аспекти основного концепту, що 
робить можливим їхню внутрішню інтеграцію в єдине ціле – імплігіпертему у термінах 
Г. Г. Молчанової [1: 114].
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Для досягнення мети ми користуємося методом імплікативного пошуку, що полягає 
у виявлення імплікатів на різних рівнях поетичного тексту шляхом лінгвокогнітивного 
аналізу тропів і фігур, та методом інтертекстуального аналізу поетичних текстів.

Аналіз поезії модерну показав, що імплігіпертемою, яка об’єднала поетичні текс-
ти Е. А. Робінсона, Е. Лі Мастерса, Р. Фроста є «ціність особистості». Так, напри-
клад, у збірці «The Town Down the River» Е.А. Робінсона у концентрі Тільбюрі-таун,The Town Down the River» Е. А. Робінсона у концентрі Тільбюрі-таун, 
метонімічний зміст якого «світ людських драм, розчарувань», втілюється головна ідея 
тексту – неповторність життєвого досвіду, власний погляд на життя кожної окремої лю-
дини. Лаконічні портрети-характеристики провінційних мешканців Тільбюрі-тауна (Ри-
чарда Корі, Кліффа Клінгенхагена, Люка Хевергола, містера Флада та ін.) імплікують у 
собі особистісні переживання, драми, самотність ліричних героїв: And shook his head, 
and was again alone/ There was not much that was ahead of him,/ Аnd there was nothing in the 
town below» [7: 190-192] (І покачав він головою, і залишився знов один./ Дорога майже 
нічого вже не обіцяла,/ А місто за ним двері зачиняло) [пер. наш].[пер. наш].

Схема зображення вигаданого містечка Тільбюрі-тауна як своєрідного мікросвіту 
сприймалася як модель макросвіту Америки [8: 535] і була використаний Едгаром Лі 
Мастерсом у збірці епітафій «�poon River Anthology». Е. Лі Мастерс як і Е.А. Робінсон,�poon River Anthology». Е. Лі Мастерс як і Е. А. Робінсон, 
зображує простих людей, невдах, чудаків, фантазерів. Особливість жанру епітафії слугує 
постійним нагадуванням читачу про те, що життєвий шлях закінчено і немає ходу назад, 
вказуючи таким чином на імплітему: «швидкоплинність життя».

Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,
The weak of will, the strong of arm, 
the clown, the boozer, the fighter?
All, all are sleeping on the hill [7: 198].
До вищезгаданої імплітеми звертається Р. Фрост у таких поетичних текстах, як, на-

приклад «Come in», «�topping by Woods on a �nowy Evening», «Acceptance», у яких кон-
центром виступає ліс (wood), що має наступне імпліцитне значення: «місце останнього 
притулку». «Ліс» виступає у гіпнотичній формі: «the woods are lovely, dark and deep» [7: 236] 
(ліси прекрасні, темні і глибокі), таїть у собі небезпеку із-за своєї непізнаності: «as I came to 
the edge of the woods» [7: 238], нарощуючи імпліцитний смисл завдяки інтертекстуальним 
зв’язкам із «Божественною комедією» Данте: «я опинився у похмурому лісі, пройшовши до 
середини земне життя», «той дивний ліс погрозливий, дрімучій» [9: 5]. [9: 5]. 

Протилежну «цінності особистості» імплігіпертему «знецінення життя» втілю-
ють К. Сендберг у таких поетичних текстах як, наприклад, «Limited», «Grass», «Chica-Limited», «Grass», «Chica-
go» та Р. Дж6ефферс у «The World’s Wonders» Вищезгадану імплігіпертему К. Сендберг World’s Wonders» Вищезгадану імплігіпертему К. СендбергWorld’s Wonders» Вищезгадану імплігіпертему К. Сендберг’s Wonders» Вищезгадану імплігіпертему К. Сендбергs Wonders» Вищезгадану імплігіпертему К. Сендберг Wonders» Вищезгадану імплігіпертему К. СендбергWonders» Вищезгадану імплігіпертему К. Сендберг 
пов’язує з філософськими роздумами про тлінність усього живого «and all the men and 
women laughing in the diners and sleepers shall pass to ashes» [7: 208], а також з власти-7: 208], а також з власти-
вістю часу стирати з пам’яті наступних поколінь імена, події, місця колишньої слави і 
колишніх поразок:

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo.
Shovel them under and let me work –
I am the grass; I cover all.
Two years, ten years, and passengers ask the conductor:
What place is this?
Where we now? [7: 210]
К. Седберг активує фонові знання читачів з історії про кровопролитні бої між армією 

Наполеона І із союзними військами Росії і Австрії (Аустерліц) й англо-голландськими 
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(Ватерлоо) [10: 75], акцентуючи увагу на тому, що з плином часу вже не можливо від-
найти місця сутичок, поховань полеглих у боях, тому що вони покриті травою (I am 
the grass; I cover all). Імплікат «те, що зітре із пам’яті спогади» формується через 
концептуальну інтеграцію семантичних ознак, які містяться на периферії семантичної 
структури номінативних одиниць: grass, cover та риторичних питань: «What place is this? 
Where we now?» Цей імплікат має інтертекстуальний зв’язок з російським прислів’ям 
«всякая могила травой поростет». Інтертекстуальною є також імплітема «час стирає 
спогади». Порівняємо із віршем Тютчева: 

От жизни той, что бушевала здесь,т жизни той, что бушевала здесь, 
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь…
Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело,
Красуются, шумят, - и нет им дела,
Чей прах, чью память роют кони их [11: 287].
Р. Джефферс у вірші «The World’s Wonders» як і К. Сендберг активує енциклопедичніThe World’s Wonders» як і К. Сендберг активує енциклопедичні 

знання читачів з історії, але якщо К. Сендберг звертається до воєнних подій початку ХІХ 
століття, Р. Джефферс імпліцитно вказує на Другу Світову війну, сучасником якої він був, 
а саме на ядерну атаку літаків США японських міст Хіросіми та Нагасакі в серпні 1945, 
у результаті якої загинули близько п’ятисот тисяч людей [10: 342]. 

I have seen far stars weighed and their distance measured,
and the powers that make the atom put into service – For what? – 
To kill half a million flies – men I should say – at one slap [7: 256].
Імплігіпертема «знецінення життя» актуалізується завдяки порівнянню людей 

(men) із комахами (flies), унаслідок якого активується конотативне значення «flies» – 
«щось маленьке, мізерне» [12].

Імплігіпертема «необхідність мирного існування» виходить на перший план у таких 
поетів-постмодерністів як А. Гінзберг («Wichita Vortex �utra», «Howl», «Hum Bomb!»), 
Г. Корсо («Bomb»), Р. Блай («The Teeth Mother Naked at Last», «Call and Answer»). Концентр 
«bomb» в однойменній антивоєнній поемі-притчі Г. Корсо наділяється антропоморфічними 
якостями: «the earth will madonna the bomb/ the hearts of men to come more bombs will be 
born/ there is a hell for bombs». Поет ставить бомбу в рівень з людиною, яка її винайшла 
і наділила цю зброю потужною силою (grandest of all [13]), що здатна знищувати все 
«budger of history, brake of time» [13] (викрадачка історії, руйнівниця часу). 

Даний концентр має параболічні риси, які закодовані в семантиці компонентів імплі-
цитного смислу, що не вилучається шляхом відшукування аналогій між суб’єктивними 
та об’єктивними його частинами, а встановлюється через залучення різного роду знань 
читача (енциклопедичних і лінгвістичних), через пошук інтертекстуальних зв’язків 
[14: 79]. Розглянемо такий приклад: «There is a hell for bombs/ They sit in bits and sing 
songs…/ And two American songs/ and they wish there were more songs/ especially Russian 
and Chinese songs/ and some more very long American songs that’ll never be an Eskimo song» 
[і] Наведений фрагмент поеми має інтертекстуальний зв’язок із поетичним текстом 
Р.  Джефферса «The World’s Wonders», який пише про вбивчу силу атому (див. розбір). 

Імплікат «ядерна бомба, що розірвалася» втілюється у словосполученнях «two  
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 American songs, Russian and Chinese songs» та вказує на держави-учасниці «Холодної 
війни», кінцева мета якої – світове панування [10: 91]. Великим державам із багато-
мільйонним і мільярдним населенням, що має великий потенціал ядерної зброї, проти-
ставляється ескімоський народ (Eskimo song), загальна чисельність якого в середині ХХ 
століття не перевищувала 80 тисяч чоловік, а основною зброєю були дерев’яні луки, що 
використовуються для полювання на оленів, гірських баранів [10: 349]. Вибір ескімоської 
пісні має імпліцитне значення. Зважаючи на те, що територія розселення цього народу 
обіймає північні межі Євразійського континенту і північ Американського (півострів Аля-
ска) [10: 69], а саме частини території держав-суперниць, тим самим Г. Корсо вказує на 
те, що людина може жити без атомної та водневої бомб (A-bomb, H-bomb).

Як і Г. Корсо Р. Блай у своїй антивоєнній поемі «The Teeth Мother Naked at Last» ви-
користовує імплікат з антропоморфічними характеристиками: 

The mad beast covered with European hair rushes…
The waters underneath part: in one ocean luminous
globes float up (in them hairy and ecstatic men)
in the other, Teeth Mother, naked at last [15].
Концентр «beast» (звір), імпліцитне значення якого «війна», у поєднанні з метоніміч-

ним прикметником «European», який вказує на І та ІІ Світові війни, що проходили на 
території Європи, та номінативною одиницею «hair» набуває антропоморфних ознак, 
які є свідченням того, що війна – справа рук людини, і якщо первісні захищалися від 
звірів, то гомо сапієнс має захищатися вже від собі подібних. Концентр «Mother» – це 
імпліцитне втілення всього кращого, що є в людині: любові, ніжності, розуміння. Як 
дитина підсвідомо шукає порятунок та розраду у матері, як головного авторитету, так і 
автор бачить вихід у перемозі вищих моральних якостей, здорового глузду (mother wit). wit).wit).). 

Коли в 2002 році Р. Блай виступив проти війни з Іраком із віршем «Call and Answer»,Call and Answer», 
то окрім імпілгіпертеми «необхідність мирного існування» він також зробив акцент на 
не менш важливій імплітемі «відповідальності за свою бездіяльність»:

Have we agreed to so many wars that we can’t
escape from silence? If we don’t lift our voices, we allow
Others (who are ourselves) to rob the house [16].
Концептуальна інтеграція антонімічних ознак номінативної одиниці «silence» втілю-

ється в імплікаті «право голосу», вказуючи тим самим на головну демократичну свободу 
американців. Даний імплікат актуалізує заклик скористатися конституційним правом во-
левиявлення для протесту проти воєнних дій, щоб не дозволити владі (оthers), яка пред-
ставляє інтереси всієї нації (who are ourselves), знехтувати ними (to rob the house). Імплікат 
«душа» як вмістилище моральних якостей, які легко втратити, якщо не відстоювати їх, 
формується через концептуальну інтеграцію семантичних ознак, що містяться на пери-
ферії семантичної структури номінативних одиниць «house», «rob», «lift our voices».

Отже, результати імплікативного пошуку та інтертекстуального аналізу поетичних 
текстів американських поетів ХХ століття показали, що на початку століття увага 
була сконцентрована на проблемах, переживаннях окремої людини, індивіда, тому ім-
плігіпертемою стала «цінність особистості». У другій половині століття у зв’язку з 
багатьма факторами, в першу чергу, з Другою Світовою, в’єтнамською війною та війною 
з Іраком, на початку ХХІ століття на перший план виходить імплігіпертема «знецінення 
життя», яка включає в себе такі імплітеми як «час стирає спогади» та «відповідальність 
за свою бездіяльність».
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Перспективою нашого дослідження є виявлення смислообразів, характерних для ко-
жного літературно-стильового напряму американської поезії ХХ століття, шляхом лін-
гво-когнітивного аналізу складників імплікативного простору поетичних текстів.
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У статті аналізуються найбільш поширені у американській системі освіти методи 
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Ключові слова: іноземна мова, методи навчання, американська система освіти.
В статье анализируются наиболее распространенные в американской системе обра-

зования методы обучения иностранных языков с позиции их эффективности, целей, ви-
дов учебной деятельности и этапов изучения языкового материала.

Ключевые слова: иностранный язык, методы обучения, американская система обра-
зования.

The most effective language teaching methods of American educational system and their 
objectives, types of teaching activities and procedure have been analyzed in the article.

Key words: foreign language, methods of education, American educational system.

Проблема підвищення ефективності навчання іноземних мов завжди була актуаль-
ною. Удосконалення методики та результативності педагогічної діяльності вчителів ба-
гато в чому залежить від знання і врахування ними положень і рекомендацій, викладених 
у роботах сучасних дослідників і методистів.

Сьогодні в практиці навчання іноземних мов використовується кілька десятків різ-
них методик, кожна з як  их претендує на визнання. Цінним і корисним, на нашу думку, є 
досвід експериментальних пошуків не лише вітчизняних, а й зарубіжних науковців.

У зарубіжній методиці проблемі навчання іноземних мов присвячені праці Н. Брук-
са, Дж. Ешера, П. Г. Ла Форга, Т. Д. Террела, в яких аналізуються теорія і практика інтуї-
тивного оволодіння іноземною мовою, розглядаються положення навчання другій мові, 
звертається увага на рівень та витоки педагогічної ефективності різних методик.

Пілотажний аналіз наукової літератури, в якій висвітлюються проблеми навчання іно-
земних мов, дають підстави стверджувати, що значна кількість вітчизняних дослідників 
(О. М. Вєтохов, С. В. Гапонова, Т. М. Петрова, Л. Я. Хоменко) акцентують свою увагу 
на поглядах ряду західних науковців, які можуть викликати професійний інтерес у мето-
дистів та педагогів.

У своїй статті ми робимо спробу виокремити найбільш поширені та дієві методи і 
підходи до навчання іноземних мов, які використовуються в американській системі ос-
віти, розглянувши такі основні їхні аспекти, як теорія навчання, цілі, види навчальної 
діяльності, етапи оволодіння мовним матеріалом.

У практиці навчання іноземних мов у США широко поширений метод повної фізич-
ної реакції (Total Physical Response), який використовується, здебільшого, на початковомуTotal Physical Response), який використовується, здебільшого, на початковому 
етапі оволодіння мовою і будується навколо узгодження мовлення і діяльності; робиться 
спроба навчати мові через фізичну (моторну) діяльність. Розвинений Джеймсом Ешером 
(James Asher), професором психології державного університету Св. Джозефа (Каліфор-James Asher), професором психології державного університету Св. Джозефа (Каліфор- Asher), професором психології державного університету Св. Джозефа (Каліфор-Asher), професором психології державного університету Св. Джозефа (Каліфор-), професором психології державного університету Св. Джозефа (Каліфор-
нія), він базується на кількох традиціях, включаючи розвивальну психологію, теорію на-
вчання і гуманістичну педагогіку, а також на методиці навчання мови, запропонованій 
Гарольдом і Дороті Палмер (Harold and Dorothy Palmer).Harold and Dorothy Palmer).

Дж. Ешер проводить паралель між успішним вивченням другої мови дорослими лю-
дьми і оволодінням дитиною першою мовою. Він зазначає, що мовлення, звернене до 
малих дітей, містить спочатку накази, на які вони спочатку реагують фізично, а потім 
вербально. Він вважає, що дорослим слід повторити ті ж процеси, завдяки яким діти ово-
лодівають своєю рідною мовою [1: 56].[1: 56].

Теорія навчання мови Ешера базується на трьох досить важливих гіпотезах:
1. Існує особлива вроджена біопрограма оволодіння мовою, яка визначає оптималь-

ний шлях для розвитку першої і другої мов.



292

2. Латеральний сонант мозку визначає різні пізнавальні функції в лівій та правій пів-
кулях мозку.

3. Стрес (емоційний фільтр) є бар’єром між актом пізнання і тим, що вивчається; 
чим менший стрес, тим краще пізнання.

Розглянемо поетапно, як Ешер трактує вище зазначене.
1. Біопрограма.
Метод повної фізичної реакції Ешера є «природним методом», так як він бачить ви-

вчення першої і другої мов як паралельний процес. Навчання другої мови повинне ві-
дображати природні процеси вивчення першої мови.

Паралельно до процесу вивчення першої мови той, хто вивчає другу мову, мусить спочат-
ку внутрішньо виробити «план оволодіння» мовою, що вивчається, через прослуховування 
вправ. Слухання слід супроводжувати фізичними діями. Мовлення та інші відтворювальні 
вміння повинні з’явитись пізніше. Мовленнєво-відтворювальні механізми почнуть функціо-
нувати одночасно, коли базові основи мови виробляться через тренування слухання. Ешер 
базує ці припущення на своєму переконанні, що в людському мозку існує біопрограма для 
мови, яка визначає оптимальний порядок оволодіння першою і другою мовами.

2. Латеральний сонант мозку.
Дж. Ешер розглядає метод повної фізичної реакції як безпосередній для правомозко-

вого пізнання, оскільки більшість методів навчання другій мові спрямовані на лівомоз-
кове пізнання. Вчений стверджує, що мозок ділиться на півкулі відповідно до функції, 
при цьому мовна діяльність зосереджена у правій півкулі. Він гадає, що дитина сприймає 
мову через фізичні рухи – діяльність правої півкулі, яка повинна проявитись до того, як 
ліва півкуля зможе збуджувати процес відтворення мови.

Аналогічно доросла людина повинна відновити мовну майстерність через моторну 
діяльність правої півкулі, в той час як ліва півкуля споглядає і пізнає. Коли вже має місце 
пізнавальна діяльність правої півкулі, ліва півкуля легко розпочинає відтворювати мову 
та ініціювати інші, більш абстрактні мовні процеси.

3. Зниження стресу.
Важливою умовою для успішного оволодіння мовою є відсутність стресу. На думку 

Ешера, вивчення першої мови відбувається у безстресовому оточенні, у той час як умови, 
в яких відбувається оволодіння мовою дорослим, часто містять стрес і тривожність. По-
застресове вивчення забезпечується втручанням у природну біопрограму для розвитку 
мови і, таким чином, створенням сприятливого досвіду, який супроводжував оволодіння 
першою мовою [1: 78].

Метод повної фізичної реакції має на меті підготувати таких учнів, які здатні до ві-
льного мовлення, що зрозуміле носію мови. Навчання із використанням наказової форми 
(тренування, вправи) є основним видом діяльності в класі під час застосування цього 
методу. Він зазвичай вживається, щоб викликати фізичні дії та активність з боку учнів. 
Розмовні діалоги розпочинаються через 120 годин навчання. Дж. Ешер пояснює це тим, 
що «щоденне спілкування є дуже абстрактним і відірваним; тому щоб розуміти, потрібна 
досить значна інтернаціоналізація мови, що вивчається» [1: 95].

Інший вид діяльності включає рольові ігри і слайдові презентації. Рольові ігри висту-
пають у центрі щоденних ситуацій. Слайдові презентації використовуються для забезпе-
чення візуального зосередження на розповіді вчителя, яка супроводжується командами. 
Учні уважно слухають і реагують фізично на команди вчителя. Вони мало впливають на 
зміст навчання, оскільки він визначається вчителем, який повинен дотримуватись нака-
зової форми на уроках.
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Забезпечуючи зворотній зв’язок з учнем, учитель повинен діяти так, як батьки, які 
здійснюють зворотній зв’язок з своїми дітьми. Спочатку батьки дуже мало виправля-
ють помилки у мовленні своєї дитини, але коли вона стає дорослішою, вони не повинні 
нехтувати їх. Аналогічно вчителю слід утримуватись від багатьох виправлень на ранніх 
стадіях, оскільки це пригнічуватиме учнів. Проте з часом від педагога вимагається біль-
шого втручання, оскільки учнівське мовлення стає досить біглим.

Таким чином, метод повної фізичної реакції є свого роду відновленням і продов-
женням методу «англійська мова через діяльність» (English Through Actions) Палмера,English Through Actions) Палмера, 
який прилаштований до вимог більш нових психологічних теорій. Він отримав певну 
популярність завдяки підтримці тими, хто підкреслює роль сприймання (розуміння) в 
оволодінні мовою.

Серед західних вчених-методистів немає єдності щодо доцільності застосування ме-
тоду повної фізичної реакції як методу навчання іноземній мові. Так, деякі з них ствер-
джують, що він може інтегруватися як складова частина в натуральний метод (Natural 
Approach) [2: 33]. Цей метод, запропонований у 1977 році учителем іспанської мови у) [2: 33]. Цей метод, запропонований у 1977 році учителем іспанської мови у 
Каліфорнії Трейсі Терреллом (Tracy Terrell), був спробою розвинути підхід до навчанняTracy Terrell), був спробою розвинути підхід до навчання 
мови, що поєднував «натуралістичні» принципи, які дослідники встановили щодо ви-
вчення другої мови. Він об’єднав свої зусилля з Стефеном Крешеном (�tephen Kreshen), 
прикладним лінгвістом університету Південної Каліфорнії, щодо розробки теоретичних 
обгрунтувань натурального методу, запозичивши впливову теорію оволодіння другою 
мовою Крешена. Узагальнений виклад принципів і застосування натурального підходу з’я-’я-
вився у книзі Крешена і Террелла «Натуральний метод», опублікованій у 1983 році [3].

Крешен і Террелл ототожнювали натуральний підхід з так званими традиційними 
підходами до навчання мови, які базуються на використані мови у комунікативних ситу-
аціях без звернення до рідної мови і, можливо, не звертаючись до граматичного аналізу, 
граматичних вправ або певної теорії граматики.

Натуральний метод наприкінці ХХ століття почав називатися прямим методом (Di-Di-
rect Method). У ньому наголос робиться на вживанні, а не на практикуванні, оптимальній Method). У ньому наголос робиться на вживанні, а не на практикуванні, оптимальнійMethod). У ньому наголос робиться на вживанні, а не на практикуванні, оптимальній). У ньому наголос робиться на вживанні, а не на практикуванні, оптимальній 
емоційній підготовці до навчання, пролонгованому періоді зосередження уваги на тому, 
що учень чує перед тим, як намагатись відтворити мову і на готовності використовувати 
письмові та інші матеріали як джерело усвідомленого застосування.

Натуральний метод призначений для початківців і розроблений допомогти їм вийти 
на середній рівень. Очікуваний результат полягає у тому, учні зможуть діяти адекватно у 
ситуації, яка вимагає застосування іноземної мови. Вони розумітимуть мовця іноземною 
мовою і передаватимуть свої висловлювання та ідеї. Їм не потрібно знати кожне слово з 
особливим семантичним значенням, а також немає необхідності в тому, щоб синтаксис і 
словник були бездоганними. Проте їхнє висловлювання має бути зрозумілим. Учням слід 
уміти розуміти значення, але немає потреби бути точним у всіх деталях граматики [3: 71].

З самого початку заняття проводяться відповідно до натурального методу, наголос 
робиться на викладі зрозумілих основ у іноземній мові. Під час розмови вчитель звер-
тає увагу на предмети у класній кімнаті і на зміст малюнків, так як це робиться під час 
застосування прямого методу. Щоб звести стрес до мінімуму, від учнів не вимагається, 
щоб вони говорили що-небудь, поки не відчують себе готовими, але очікується, що вони 
реагуватимуть на команди і запитання вчителя іншим чином.

Коли учні готові розпочати спілкування новою мовою, учитель забезпечує зрозумілу мо-
ву і прості можливості реагування. Педагог говорить повільно і чітко, задаючи запитання і 
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викликаючи однослівні відповіді. Схеми, малюнки та інші реалії слугують централь-
ною темою для запитань, і якщо дозволяє учнівська компетенція, розмови переходять на 
членів класу. Наголос робиться на тих видах діяльності, які зосереджені більше на вираз-
ному спілкуванні, ніж на формі мови. Парна або групова робота може застосовуватись і 
супроводжуватись дискусією всього класу, що поводиться учителем.

Техніка, яка рекомендується Крешеном і Терреллом, часто запозичується з інших ме-
тодів і адаптується відповідно до вимог теорії натурального методу. Вона включає діяль-
ність, що базується на командах з методу повної фізичної реакції; на видах діяльності 
з прямого методу, в якому використовується міміка, жести і контекст, щоб викликати 
запитання і відповіді; на відпрацюванні структур і зразків, які основані на ситуації. Нату-
ральний метод не пропонує нічого новітнього щодо процедури та техніки навчання.

Учитель, який застосовує натуральний метод, виконує більше ролей у порівнянні з 
іншими комунікативними методами. Виділяють основні три ролі. По-перше, він є безпо-
середнім джерелом забезпечення необхідної основи з іноземної мови, по-друге, педагог 
створює таку атмосферу в класі, яка є цікавою, дружньою, що сприяє успішному засвоєн-
ню мови, яка вивчається, по-третє, вчитель повинен обирати і оперувати великою кіль-
кістю видів класної діяльності, враховуючи розмір групи, зміст і контекст. Ми бачимо, 
що натуральний метод вільно адаптує техніку і види діяльності, поширені серед інших 
методів, і може вважатись інноваційним лише з огляду на цілі, для досягнення яких він 
рекомендується, і шляхи застосування.

У американській системі освіти при навчанні іноземних мов застосовується також ме-
тод замовчування, запропонований Гелебом Гаттегно (Galeb Gattegno). Він базується наGaleb Gattegno). Він базується на Gattegno). Він базується наGattegno). Він базується на). Він базується на 
припущенні, що вчителю у класній кімнаті слід мовчати наскільки це можливо, а учень 
повинен заохочуватись висловлюватись якомога більше.

Метод замовчування досить перегукується з іншими навчальними теоріями та освіт-
німи філософіями. У загальному, навчальні гіпотези, які підкреслюються в роботі Гат-
тегно, можна звести до наступного:

1. Навчання рухається вперед, якщо учень більше робить відкриттів і творить, ніж 
запам’ятовує і повторює те, що необхідно вивчити.

2. Навчанню сприяють супроводжуючі фізичні об’єкти.
3. Навчання полегшується завдяки вирішенню проблем, що включають матеріал для 

вивчення [4: 83].
«Штучний метод», який пропонується Гаттегно, базується на принципі, що успіш-

не навчання включає набуття мови через використання безсловесного знання і потім 
активної спроби. Набуті шляхом пізнавальних зусиль, знання і мислення є більш ефе-
ктивними з точки зору використання, ніж збереження, що відбувається через механічне 
повторювання. І знову ж замовчування є ключем до запуску в дію знань і, відповідно, 
привілеює над повторюванням.

Завданням методу замовчування є формування в учнів-початківців умінь усно ви-
словлюватись і сприймати початкові елементи мови, що вивчається. Загальною метою 
при вивченні іноземної мови є достатнє володіння нею, при цьому правильній вимові 
та вдосконаленню інтонаційних елементів надається важливе значення. Безпосередньою 
ціллю є формування в учня основних практичних знань граматики іноземної мови.

Навчальні завдання та діяльність при застосуванні методу замовчування зводяться 
до функції підтримки і обробки учнівської усної відповіді без прямих вказівок вчителя. 
Основними для цього методу є прості лінгвістичні завдання, під час яких учитель моделює 
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слово, фразу або речення і потім викликає реакцію учня. Після цього учні продовжують 
створювати власні висловлювання, поєднуючи разом стару і нову інформацію. Реакції на 
команди, запитання і візуальні репліки, таким чином, складають основу діяльності в класі. 
Відсутність пояснень змушує учнів працювати над узагальненнями, формулюванням 
власних висновків і правил, які, на їхню думку, їм потрібні. Мовчазність вчителя є най-
більш вимогливим аспектом методу замовчування.

Урок з використанням методу замовчування зазвичай відповідає стандартній формі. 
Перша частина уроку зосереджена на вимові. Залежно від рівня учнів, клас може пра-
цювати над звуками, фразами або навіть реченнями, розробленими на таблицях. На 
початковій стадії вчитель вимовляє відповідний звук, вказавши на символ на таблиці. 
Пізніше він мовчки вказує на окремі символи і поєднання символів та контролює вимову 
учнів. Педагог може вимовити слово і учні вгадують послідовність символів, закладених 
у слові. Указка використовується, щоб вказати наголос, стиль та інтонацію. Після 
опрацювання звуків мови, робота відбувається над структурними моделями речення і 
словником. Учитель моделює висловлювання, створюючи його візуальну реалізацію 
з допомогою кольорових паличок. Після цього учень робить спробу відтворити висло-
влювання і показати його сприйнятливість. Якщо реакція правильна, вчитель намагається 
змінити висловлювання або інший учень презентує правильну модель.

Метод замовчування охоплює багато характерних рис, притаманних більш тради-
ційним методам таким, як ситуативне навчання мови (�ituational Language Teaching) і 
аудіолінгвізм (Audiolingualism), що особливо зосереджені на постійному повторюванні 
речень, які спочатку моделюються вчителем, і виконанні вправ, що ведуть до вільного 
спілкування. Новизна методу, запропонованого Гаттегно, безпосередньо полягає у манері 
організації діяльності в класній кімнаті.

Колективне вивчення мови (Community Language Learning) – це назва іншого мето-
ду, розвиненого Чарльзом А. Карреном (Charles A. Curran) та його однодумцями. Метод 
пропагує холістичний підхід до вивчення мови, оскільки «правильне» навчання людини є 
як пізнавальним, так і емоційним. Воно називається всебічним навчанням особистості. Таке 
навчання відбувається на рівні комунікативної ситуації, коли вчителі та учні знаходяться у 
взаємодії. Цей процес поділяється на п’ять стадій і порівнюється з онтогенезом дитини.’ять стадій і порівнюється з онтогенезом дитини.

На першій стадії – народження – встановлюється почуття безпеки і приналежності. 
На другій стадії, у зв’язку з вдосконаленням здібностей учня, він, як і дитина, починає 
добиватись певної незалежності від батьків. На третій стадії учень «розмовляє незалеж-
но» і може заявляти (доводити, захищати) про свою власну індивідуальність, часто від-
мовляючись від надання порад. Четверта стадія розглядає учня як здатного сприймати 
критику, і на останній стадії учень просто працює над вдосконаленням стилю і знань. 
До кінця процесу дитина стає дорослою. Учень знає все, що знає вчитель, і може стати 
джерелом знань для нового учня. Тоді процес вивчення іноземної мови схожий на відрод-
ження і розвиток нової особи з усіма випробуваннями, що асоціюється з народженням 
та визріванням. Вважається, що оскільки вивчення мови відбувається через створення 
соціальних зв’язків, успіх у її оволодінні залежить від подуктивної співпраці учня з вчи-
телем та учня з учнем. «Навчання розглядається як уніфікований особистий соціальний 
досвід». Учень «вже не розглядається ізольовано і у змаганні з іншими» [5: 11-12].

Більшість того, що пишуть про цей метод, описує його застосування на курсах з 
іноземної мови початкового рівня. Вважається, що через нього вчитель може успішно 
передавати свої знання і досвід з мови, що вивчається, учням, а це означає, що метою є 
оволодіння іноземною мовою як рідною. Спеціальні ж цілі не визначаються.
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Як і більшість методів, колективне вивчення мови об’єднує інноваційні навчальні 
завдання і діяльність з традиційними. Вони включають:

1. Переклад. Учні утворюють невелике коло. Учень шепоче повідомлення чи зна-
чення, яке він хоче виразити, вчитель перекладає його (або інтерпретує) мовою, що вив-
чається. Учень повторює переклад вчителя.

2. Групова робота. Учні можуть бути задіяні у різних групових завданнях таких, як 
обговорення теми у малій групі, підготовка до розмови, підготовка переказу теми для пре-
зентації іншій групі, підготовка розповіді, яка презентуватиметься вчителю і решті класу.

3. Запис. Учні записують спілкування іноземною мовою.
4. Транскрипція. Учні транскрибують висловлювання, які вони записали, для опра-

цювання і аналізу лінгвістичних форм.
5. Аналіз. Учні аналізують і вивчають транскрипції речень з метою зосередження на 

вживанні певної лексики або застосуванні певних граматичних правил.
6. Обдумування і спостереження. Учні обдумують і повідомляють про свій досвід 

у класі або групах. Зазвичай це включає вираження почуттів – сприйняття один одного, 
реакції на мовчання, зацікавленість тим, що хочеш сказати тощо.

7. Слухання. Учні слухають монолог вчителя, що включає елементи, які вони могли 
вивчити чи чути під час класної взаємодії.

8. Вільне спілкування. Учні задіяні у вільному спілкуванні з вчителем або іншими 
учнями. Воно може включати обговорення того, що вони вивчили, а також почуттів, які 
були у них під час навчання [5: 52].

Під час застосування методу колективного вивчення мови учні стають членами спі-
льноти – їхні послідовники і вчитель – та навчаються через взаємодію. Знання не роз-
глядаються як індивідуальний результат навчання, а як те, що здобувається разом. Учні 
зазвичай групуються у коло від 6 до 12 осіб, серед яких кількість тих, хто знає мову ва-
ріюється від одного на групу до одного на учня. На ранніх стадіях навчання вчитель ви-
конує підтримуючу роль, забезпечуючи переклади іноземною мовою. Пізніше взаємодія 
може бути здійснена учнями. На подальших етапах навчання вони спроможні сприймати 
критику, і вчитель може прямо втручатись, щоб виправити неправильні висловлювання, 
запропонувати ідіоми і дати пораду щодо використання важливих аспектів граматики.

Звичайно, розглянуті нами методи є найбільш поширеними у практиці навчання 
іноземних мов у США і не охоплюють всю палітру підходів, новітніх тенденцій амери-
канської методичної науки. Але, на нашу думку, вони дають уявлення про напрями ро-
боти зарубіжних вчених-методистів та можливість застосування їхнього позитивного 
досвіду на теренах нашої сучасної методики навчання іноземних мов.
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