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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 82-312.1’09

Герасимчук В. А.
(Київ, Україна)

ФІЛОСОФСЬКИЙ РОМАН: КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТЕКСТУ
У статті текст філософського роману репрезентується як текст культури, як особливе її буття, як певна матриця, що абсорбує в певних смислових константах, структурах специфічні онтологічні, аксіологічні та філософсько-антропологічні ознаки.
Текстоцентризм сучасного гуманітарного світогляду часто до неозорості горизонту
розширює проблемне поле дослідження окремих текстів як певних модифікацій текстів
культури, з-поміж них і тексту філософського роману. Що ж ми називаємо текстом культури? Як відомо, культура (з погляду діяльнісного підходу) існує у двох модусах – акті,
в якому стверджується окремішнє проти природи буття, і тексті, який репрезентує специфіку її буття. «Текстове» буття культури – це особливе її буття, формалізоване в певній
ідеалізованій моделі, матриці, яка абсорбує багатовіковий досвід життєдіяльності людини (її соціальні, аксіологічні, естетичні надбання) і яка покликана його фіксувати, оберігати і транслювати. З цих основоположних і усталених культурологічних ознак (фіксації,
збереження і трансляції досвіду) випливають специфічні риси, притаманні тільки текстам культури. І що характерно, означені риси іманентно властиві й тексту філософського
роману. Про що йдеться? Багатовіковий досвід людини, згромаджений у культурі, і шліфував її цілісний образ, її онтологійні, аксіологічні, етико-естетичні тощо виміри. Відчуття культури формувалося на емпіричному рівні свідомості, спиралося на інтуїтивне
розуміння культури як чогось довершеного і досконалого, тому в текстах культури завжди явленне прагнення певними смисловими структурами, константами закріпити вічне,
ідеальне, непроминуще; тут і повторюваність, і пошук «зразка» для увічнення і пошук
того ідеального «золотого часу», який би зібрав ці ідеальні зразки і продемонстрував би
вищість ідеальних смислових констант над скороминущими і плинними.
Слід зауважити, що багато культурологів, естетиків (Лотман, Бахтін, Баткін, Біблер
та ін.) будували свою теорію тексту на «позаситуативних» мовленнєвих компонентах
тексту, пов’язаних з його авторським дискурсом. Бахтін розглядає текст як «первинну
даність (реальність) і відправну точку будь-якої гуманітарної дисципліни. Текст для Бахтіна обов’язково має «суб’єкта, автора», а істинно творчий текст – той, де проявляється
«вільне одкровення особистості»: смисл тексту в тім, що він має причетність до аксіології, до вічних цінностей, до основних категорій етики й естетики. – істини, правди, краси, добра. Обмін цими цінностями в тексті відбувається через здійснення «діалогічних
взаємин» [2: 282–285.]. Думку про «суб’єктне» особистісне підґрунтя тексту підтримує і
семіотик Лотман, він вважає, що текст за своєю природою наділений авторитетністю, він
не може бути неправдивим. В іншому разі – це не текст, а руйнація тексту» [2: 134].
© Герасимчук В. А., 2008


У широкому проблемному культурологічному полі текст культури наділяється двома онтологійними статусами – статусом творіння (твору) і статусом творення (власне
тексту). Статус творіння (твору) тексту надає закарбована в ньому «свідомість» певного
суб’єкта культурологічної діяльності. Статус творення дістається текстом вже як самостійним суб’єктом його тексту «самосвідомості», інтенції якого розгортаються в такому
самому, але дзеркально-відображеному процесі самотворення культури – дослідженні
тексту.
Процеси самотворення культури в процесі дослідження тексту завжди орієнтуються
на найчільнішу в культурі людинознавчу функцію та на її носія – універсальний текст
культури – людину. Текст як висловлювання має свою «інтонацію», належить живому
людському досвіду, живій етиці, живій естетиці, позначений суб’єктивною оцінністю й
емоційністю. Для того, щоб філософія роману, набула власне культурологічної основи –
гуманістичної спрямованості, що означає утвердження людського в людині, або ж пошук
цього «людського», тобто власне «культурного» (на противагу цивілізаційному), вона йде
шляхом з’ясувань різних сутностей «полісутнісної» людини ХХ ст., в якій «важко узгодити різні сутнісні властивості» [4: 16]. Ця суперечність між «сутністю» і «полісутністю»
людини долається щоразу новим індивідуальним оприявненням у тексті щоразу нової
змодельованої ситуації під назвою «проблема людини» в різному часопросторовому континуумі. Знову й знову авторська думка намагається осмислити (з’ясувати і позначити
смислом): природу людини, прояви «людського» і «нелюдського», онтологічні зрізи буття – людина і світ, людина у світі, екзистенційні поривання – сенс, модуси, можливості і
неможливості людського життєздійснення. Культура в тексті постає, отже, специфічним
способом формалізації різних модусів збереження і самозбереження людини, втілення
її духовності, експресивно-емоційних чуттєвих та філософсько-інтелектуальних станів.
Філософські інтенції тексту філософського роману спрямовуються в царину пошуків
горизонтів можливостей життєздійснення людини за будь-яких обставин у будь-який
період культури. Відповіддю на цей запит культури є осмислення текстом філософського роману буття людини та осмислення міри осмисленості, що її сягає людина у своїх
зв’язках з буттям. Адже тільки осмислення свого буття, діалог з ним прочиняє двері до
сфери власне культурного існування.
Якісний стан культури віддзеркалюється в тексті філософського роману, закладеною
в ньому системою цінностей, скерованою на ціннісні орієнтації людини. Передовсім на
найвищі онтологічні цінності, які пронизують смисли людського існування, його духовний модус (істина, добро, милосердя, свобода тощо). Проте у ХХ ст. під впливом
різних «філософій життя», докорінної «переоцінки цінностей» (Ніцше), аксіосфера видозмінилася в бік вітальних (діонісійських, новоязичницьких) пріоритетів, в бік ірраціонального (з концептами інтуїції, потягу, «життєвого пориву» тощо). При цьому роль
автора в тексті як суб’єкта ціннісних орієнтацій часто має істотне значення, чим вона
відчутніша і репрезентативніша в тексті, тим чіткішою і рельєфнішою проступає його
аксіосфера. Це спостерігається переважно в романах монологічного (лінійного), параболічного типу, і навпаки в романах дискурсивних (де наявні ознаки «смерті» суб’єкта
як автора) – аксіосфера набуває релятивних, не чітко виражених, неструктурованих
обрисів. З роллю автора як суб’єкта ціннісних орієнтацій пов’язана і така аксіологічна
тенденція, яка виступає навіть класифікаційною підставою для типології текстів, чим
різкішою і жирнішою фарбою малюється в тексті межа між етико-антропологічними
універсаліями – добром і злом, тим швидше його можна визначити як роман культури


(умовна назва), роман орієнтований на культуру, як на філософсько-світоглядну систему,
як на позитивне гуманістичне світопочування; в іншому разі (коли межі між етико-антропологічними опозиціями розмиваються, або самі опозиції міняються невмотивовано
місцями, тобто знаками) – текст часто заходить на територію «чистого філософування», і
його можна визначати як власне філософський. А романи з негативним світовідчуванням
у філософському сенсі (чи сучасному постмодерністському розумінні тексту як хаотичної структури), де аксіосфера просто знівельована, поступово трансформуються в роман
антикультури.
Текст філософського роману як текст культури є складною знаковою системою, опанування якої передбачає вивчення та освоєння певного семіотичного простору, де формується знання і здійснюється сигніфікативна функція культури (приписування знакам
значень). Лише знання коду мови культури, «упізнаний» знак відчиняє двері до його розуміння, а відтак і осмислення. Для здійснення комунікативного акту «впізнаний знак»
веде до зрозуміння художніх висловлювань, система яких і складає художній текст, його
семантичний зміст. Проте художність тексту й досі є одним із проблемних феноменів
тексту як семіотичної системи. У процесі творення художнього тексту нерозгаданою
загадкою залишається фіксування моменту «якісного стрибка» зі знакової території на
територію його предметно-смислового змісту. Художня концепція тексту, яка власне
в ньому має бути оціненою та інтерпретованою, картина світу і його цінності, постає
за принципом «невідомо звідки». Художність тексту, можна сказати, «відторгає» «знаковість», розчиняє знаки, адресуючи читача (чи дослідника) не до знака, а до його предметного чи духовного значення, які, переливаючись одне в одне, створюють внутрішній
світ тексту, різко обриваючи зв’язок зі знаком. На цьому рівні – якісного переходу (від
знака до художнього висловлювання, від системи знаків – до знака художнього тексту)
виникають і прирощуються нові якості смислу і нові значення тексту. Водночас текст
філософського роману розпрозорює і прояснює, конкретизовані в його формі уявлення
про світ, які постають в осмисленому варіанті.
Текст філософського роману, який містить різнорідні оповідно-смислові пласти, передовсім філософсько-теоретичний і художньо-образний дискурс (окремим пластом можуть бути і переходи від одного до іншого), здійснює в культурі у поєднувальному алгоритмі («два в одному») функцію пізнавальну (гносеологічну) і естетичну, продовжуючи
в такий спосіб власне, започатковану ще античністю культурологічну традицію, за якою
поруч з позасвідомо-інтуїтивним способом передавання (трансляції) знань, мав місце і
логіко-понятійний. Певна річ, акумульовані в тексті і досвід пізнавання і освоєння світу
за естетичними законами, які важко пояснюються через поняття, словесні формули, відтворюються через відчуття, співпереживання, художні образи.
Оскільки сюжетні події чи події авторської думки в тексті філософського роману розгортаються або на тлі широкого культурного контексту, або із його залученням, то можна
говорити про більшу чи меншу міру синтезовності тексту, як однієї із характерних його
рис. У цьому текст філософського роману, як і загалом культура, корелюється з міфом,
який в архаїчні часи був єдиним утіленням і гуманітарної і природничої сфери. Цю протокультурну рису міфу в теперішньому розлогому сенсі, починаючи з ХХ ст. перебрала
на себе культура. Ясна річ, що текст філософського роману в цій «всеохопній» функції є
лише певним модусом здійснення культури, проте його жанрові особливості, які абсорбують різні типи філософування, різні наративні пласти, дозволяють стверджувати про
настійливе прагнення цієї модифікації тексту культури до універсалізації, до синтезу.


Текст філософського роману можна назвати текстом культури і за суб’єктом культурної діяльності в його суб’єктному вираженні, як «підключеність» індивідуальної культуротворчості загалом до сукупної розмаїтості людської діяльності. До цікавої природи
індивідуального та неповторного в тексті культури, зокрема, в літературному, вперше
привернув увагу Мукаржовський у свій «післяструктуралістський період». На його думку, поширені семіотичні методи дослідження мистецтва не охоплюють і не можуть охопити сферу «індивідуальної своєрідності тексту», а саме цей чинник суть того, що складає неповторність художнього тексту (раритетність, унікальність передбачає існування
тексту культури в одиничному примірнику, варіанті, що за визначенням має інноваційний характер, містить ознаки твору-шедевру). Неповторність як форма індивідуального
в мистецтві, на думку Мукаржовського, виникає «на перетині декількох закономірностей,
і одночасно належить різним структурам» [3: 22]. Теза Мукаржовського спирається на
уявлення про те, що індивідуальне і всезагальнозакономірне не відірвані один від одного,
а навпаки потребують один одного. Чим відчутніше відчуває читач загальні? Художні
моделі, на тлі яких функціонує даний текст, тим відчутніше його почуття неповторності
та індивідуальності, яке виникає при сприйнятті цих різних текстів [3: 22].
Текст філософського роману як текст культури містить і свої запитально-онтологічні
аспекти, що випливають з позачасовості заторканих ним універсальних проблем, зняття
яких в тексті вивершується часто не їх розв’язанням, і навіть не розумінням, а знаками
онтологічного здивування, епістемологічного парадоксу чи трансцендентного мовчання,
що естетично завуальовується образно-метафоричними символами. Філософський роман як текст культури своїми засобами виводить людину за межі незнаного, в глибинні
таїни, де трансцендує, здійснює можливості у просторі неможливостей.
Текст філософського роману розгортається як текст культури в модусі культуротворчої моделі, наділеної, з одного боку, всіма якісними характеристиками культури, і з
іншого – специфічними рисами літературного жанру як виду мистецтва. Певною мірою
(за структурними ознаками, функціями) текст філософського роману можна назвати конспективним дискурсом культури, мікрокосмом макрокосму. Розгляд тексту в широкому
культурологічному аспекті не менш важливе і нагальне, ніж його традиційне літературознавче розуміння. Воно дозволяє повніше осмислити літературу як феномен культури.
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КОНЦЕПТ-ЗАИМСТВОВАНИЕ КОПИРАЙТЕР
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В ПРОИЗВЕДЕНИИ В. ПЕЛЕВИНА «ПОКОЛЕНИЕ П»
У даній статті мова йде про одне з ключових слів твору В. Пелевіна «Поколение
П», яке вже стало концептом сьогодення. Розглядається його семантика та прагматика, підкреслюється системність слововживання, що свідчить про продуманість та
відповідальність його використання носієм мови.
Ключові слова: запозичення, дискурс, концепт.
This article deals with one of the key words of V. Pelevin’s novel «Generation P», which is
a concept now. Semantics, pragmatics and system usage of the word are analyzed in the paper,
which stand for the reasoning and responsibility of its usage of the native speaker.
Key words: loan-word, discourse, concept.
Произведения популярного современного писателя В. Пелевина отличает одно очевидное качество – обилие новых заимствований, многие из которых еще не до конца
освоены языковой практикой, не имеют строгого семантического толкования, часть из
них все еще не включена в новейшие словари иностранных слов.
Одним из ключевых слов эпохи в ходе повествования, превращенных в концепт, является слово копирайтер, богатое семантической и коннотативной жизнью. Копирайтер
– от англ. copywriter – это «человек, пишущий слова для рекламы, составитель рекламных и презентационных текстов» (Longman Dictionary of Contemporary English). Задача
копирайтера заключается в том, чтобы кратко и доходчиво сформулировать идеи заказчика о достоинствах и преимуществах предлагаемых товаров и услуг» [5]. В произведении подчеркивается экзотичность этого слова вместе с профессией, им обозначенной.
«Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вырастет, станет копирайтером,
он бы, наверно, выронил от изумления бутылку «Пепси-колы» прямо на горячую гальку
пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему
шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово «дизайнер» казалось
сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту, до первого серьезного обострения международной обстановки» [3].
Показателен индивидуальный прием автора, позволяющий судить о семантическом
приспособлении чужого выражения к «ментальности российского потребления». Именно в этом и заключается смысл занятия копирайтера – приспосабливать западные рекламные концепции под ментальность российского потребителя.
«Работа была free lance – Татарский переводил это выражение как «свободный копейщик», имея в виду прежде всего свою оплату». «– Смотри, – говорит Пугин, прищурено глядя в пространство над головой Татарского, – совок уже почти ничего не
производит сам. А людям ведь надо что-то есть и носить? Значит, сюда скоро пойдут
товары с Запада. А одновременно с этим хлынет волна рекламы. Но эту рекламу нельзя
будет просто перевести в английского на русский, потому что здесь другие… как это…
cultural references…» [3].
© Дружин Г. В., 2008


Иное социальное время интенсифицирует вхождение концепта-заимствования в современный язык. Наблюдается интересная картина – представление о многом остается
прежним, а понятия и слова – новыми.
«Второй копирайтер, Сережа, часами листал западные журналы и со словарем переводил рекламные слоганы, полагая, что сгодившееся для пылесоса в одном полушарии
вполне может подойти для стенных часов, тикающих в другом» [3].
Произведения В. Пелевина отличает показ способов освоения заимствований через
толкование персонажами особого вида деятельности, которым начали заниматься молодые люди в новом социальном контексте. Это наивно-профессиональная лексикография,
передаваемая с легкой иронией.
«– Ведь ты копирайтер? Значит, ты один из тех людей, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления.
– Пламя потребления? Потребления чего?
– Не чего, а кого. Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь потребления сжигает его, давая ему скромные радости. Это identity, которой на самом деле
нет. Человек в этой жизни присутствует при сжигании мусора своей identity. Согласись,
что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо». «Перед входом прохаживалось несколько человек, которые болтали о политике и яростно ругали правительство.
Татарский решил, что это копирайтеры политического отдела, практикующие корпоративное неделание. Зачем нам столько пилотов? Нам нужен один пилот, но готовый
на все! Вот у меня внук на PlayStation играет – я как поглядел, так сразу и понял...» [3].
Одновременно новейшие заимствования, часто экстремальные, переплетаются со словарем времени перестройки, а метаязыковой комментарий расширяет прагматические характеристики слова, способствует более глубокому пониманию поясняемого концепта.
Игра вместо жизни – такова реалия настоящего времени. Концепт копирайтер прочно вошел в сознание современного человека.
«Заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть мозги потребителю, а
в России задачей копирайтера было законопатить мозги заказчику» [3].
В дискурсе происходят разные процессы экспрессивизации концепта-заимствования – через синонимическое дублирование, эмфатическую выделенность и др. Мыслительное, интеллектуальное освоение нередко «пропускается» через эмоциональную
сферу.
Любопытны примеры «наивной лексикографии» в произведении В. Пелевина. Слово
толкуется для привлечения внимания собеседника, для акцентирования той части сведений о заимствовании, которые важны для текущей коммуникативной ситуации. Со
стороны собеседника может быть прямо проявлен интерес к новому слову: «– Ведь ты
копирайтер? Значит, ты один из тех людей, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления». «Перед входом прохаживалось несколько человек, которые болтали
о политике и яростно ругали правительство. Татарский решил, что это копирайтеры
политического отдела, практикующие корпоративное неделание» [3].
Заимствованное слово копирайтер в художественном дискурсе прямо связано с персонажем как субъектом речи, отражает его картину мира – мнение, оценку, языковые
пристрастия и языковой вкус. Данное заимствование у разных людей, участвующих в
общении, может вызывать разные реакции. Эти реакции отражаются на характере общения, на выборе коммуникативных тактик.
Проведенный анализ прозы В. Пелевина подтверждает, что семантика нового кон10

цепта-заимствования копирайтер складывается а) под влиянием экстралингвистических факторов и воспринятой обществом информации о содержании денотата (аналог
действительности), б) мыслей о новой лексической единице (когнитивный параметр),
в) сопровождающих процесс внедрения заимствований эмоций (эмотивно-оценочный
параметр).
Через знание актуальной для общества заимствованной лексики современный человек вступает в активные отношения с реальностью. Переход от ритуального (по требованиям престижности) употребления заимствованных слов к их системному, т. е. целесообразному, продуманному и ответственному использованию является длительным
процессом, который должен находиться «под контролем» лингвистов, лексикографов,
культурологов.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ В ФОКУСАХ НЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЧТЕНИЙ
У статтi мова йде про такий термiн як легiтимацiя влади. Автор розумiє об’єк
тивнiсть неполiтичних iнтерпретацiй легiтимацiї влади. Можна сказати, що автор застосовує дискурс нових неполiтичних практик, якi, тим самим вiдзначають
об’єктивації наукових пiдходiв дослiдникiв. Це створює новi формати макетiв легiтимацiї влади, що, в свою чергу, затверджує новi дефiнiції легiтимації влади в дискурсах
суб’єктно-об’єктних iнтеракцій.
Ключовi слова: легiтимацiя влади, дефiнiцiя, дискурс, об’єкт влади, суб’єкт влади.
В данной статье речь идёт о легитимации власти и её неполитических прочтениях. Автор неслучайно акцентирует внимание на неполитическом дискурсе легитимации
власти. Не все существующие в научном обороте концепции легитимации власти имеют явные объективации в политическом поле. Упоминая о достаточно распространённых версиях легитимации власти, автор приводит примеры и достаточно креативных
дефиниций легитимации, отражающих преференции объекта власти в отношении образа субъекта власти.
Ключевые слова: легитимация власти, дефиниция, дискурс, объект власти, субъект
власти.
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The article tells about legitimation authorities and its non political interpretations. The
author accents attention on non political legitimation authorities discourse. Not all existing in
scientific turn of the concepts legitimation authorities have an evident presentations in political
field. In spite of enough wide-spread version legitimation authorities, author cites an instance
any creation definition of legitimation, which reflecting preferences of the object authorities in
respect of image of the subject authorities.
Key words: legitimation authorities, definition, discourse, object authorities, subject
authorities.
В современном политологическом дискурсе, наряду с распространёнными концепциями легитимности, нашедшими объективации в достаточно цитируемых дефинициях,
находятся в обороте и достаточно креативные дефиниции легитимации субъектно-объектных интеракций. Причём не всегда легитимация связывается с исключительно политическим прочтением, попадая в авторские исследовательские фокусы. Поля, в которых
происходит концептуализация легитимности и легитимации, являются необыкновенно
разнообразными – в ряде исследовательских проектов, фактологическая основа даже
слишком глубоко имплицирует смыслы данных понятий. Свидетельство этому – появление подчас неожиданных, неполитических обиходов легитимности, и, соответственно,
легитимации. В данной статье мы постараемся акцентировать на них внимание.
Так, российский политолог К. Завершинский предлагает обратить внимание на особый сценарий конструирования субъектно-объектных интеракций власти – хтоническую
легитимацию. Автор обращает внимание на семантику античных легенд, связанных с
основанием и обустройством античных социально-политических общностей. Как правило, основателями городов-государств в них выступают герои, некогда совершившие
преступления против своего семейства. Выступая в нелегитимном статусе, ввиду, попрания хтонического порядка, герои оказывались в ситуации, когда только с помощью
обострённого чувства добродетели, можно было институционализировать оптимальную
модель социально-политического устройства города-государства. «Так складывался и
воспроизводился порядок взаимной ответственности граждан нового города-государства
за его «чистоту», формировалась нетерпимость к нарушителям этого порядка» [1: 121].
Следует отметить, что построение теоретических моделей легитимации власти в
культурных матрицах, отмечалось попытками поиска авторами неких особых условий
протекания субъектно-объектных интеракций власти, обусловленных объективными
культурными ограничителями. Подобные подходы, вне всякого сомнения, раскрывают
утраченные смыслы легитимации, бытовавшие в конкретных пространственно-временных континуумах. Разумеется, возрождение данных смыслов, способствует существенной коррекции дефиниции легитимация власти, артикулируя на ней подчас совершенно
не репрезентативные в современности фокусы.
Подтверждением тому, очень интересная интерпретация легитимации З. Доде, осуществлённая с помощью метода символического интеракционизма. Автор интересно
интерпретирует легитимацию власти, связывая её с попытками маркирования гардеробных элементов кочевников Золотой Орды, с целью упорядочения и вертикализации
социального пространства монгольского общества. Исследуя символы власти Золотой
Орды, З. Доде приходит к выводу об их огромном значении в репрезентациях образа
власти. Обращает на себя внимание и тот факт, что костюмные символы, свидетельст
вовавшие о социальном статусе человека, имели большое значение и в межкультурной
12

коммуникации, значительно корректируя интеракционные стратегии субъектов. З. Доде
замечает, что «наглядные образы являлись не только знаками законности власти, но и
символами легитимации принадлежности к подданным Империи определённого статуса
у иноязычных этносов. Сохранение в костюме этнических маркеров и геральдических
имперских символов свидетельствует отождествлении индивидом себя как подданного
Империи при сохранении им своего этнокультурного сознания» [2: 35].
Продолжая корреспонденции легитимации с власти с культурными конструкциями,
следует обратить внимание на проект английского политолога Р. Итвела. В его понимании, легитимации власти могут способствовать «отдельные черты национальных традиций» [3:15]. В этом смысле автор выделяет культурную легитимацию, проявляющуюся в
апелляциях субъекта власти к сознанию объектов власти как к идентичным культурным
носителям с претендентом на легитимацию. Так, по мнению итальянского автора Р. Бараклога, У. Босси – лидер Итальянской северной лиги позиционирует перед аудиторией
худым, неуклюжим и плохо одетым, что, тем не менее, вполне вписывается в каноны
католической культуры, с её представлениями о презрении плоти, об измождённом, истерзанном теле, распятом на кресте [4].
Культурная легитимация наступает и ввиду сохранения политическим актором преемственности культурного канона, по поводу которого в обществе заключён консенсус.
В данной ситуации объективируется стремление некоторых авторов прочитать легитимацию власти в историческом контексте. В этой связи, легитимация рассматривается как
способность исторического опыта оказывать влияние на развитие политического процесса в той или иной политической системе. Так, Е. Гайдар считает, что «у режимов,
приходящих на смену авторитарному, нет исторической легитимации, традиций, обеспечивающих преемственность власти» [5: 79].
Теоретическая модель легитимности может быть создана на основании религиозной
конструкции. Легитимируясь, политический актор выступает гарантом сохранения религиозных традиций. Обладая высокой релевантностью в древних обществах, данный вариант политической легитимации не утрачивает своей привлекательности и в последнее
время. Религиозные установки выступают мобилизующим фактором, провоцирующим
объектов власти на строго определённую поведенческую концепцию. Политический текст,
содержащий религиозный компонент, обладает высокой легитимирующей способностью
со стороны объектного поля. Многообразие проявлений легитимационного сценария с
учётом внедрения в политический текст религиозной компоненты, позволяет согласиться с существованием теоретической модели религиозной легитимации. К тому же, на её
проявления уже обращали внимание исследователи [6: 73-81; 7: 29-30]. Так, по мнению
американского политолога М. Макгира, религиозная легитимация является шансом для
привилегированных групп достичь власти в период политического кризиса [8].
Автором данной статьи уже предпринимались попытки разработки собственной
теоретической модели политической легитимности. При этом, значительный акцент
проставлялся на определении и классификации мотивации объектов власти, на её многоплановости, обусловленной нелинейным характером организации. На наш взгляд,
можно отметить существование особой модели персонифицированной легитимности
– признания политической власти как «очеловеченного» явления, отождествлённого с
её непосредственным носителем. В данном контексте автор способен обратить внимание на гендерную, профессиональную и визуальную легитимацию, в ряде случаев, способных иметь лишь относительные корреспонденции с политическими объективации
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легитимации власти [9]. В большей степени приоритетными здесь, по мнению автора,
являются внешние эффекты, корректирующие выбор объекта власти конкретного субъекта, способного принимать и реализовывать политические решения.
Преференции объектов власти, трансформирующиеся в легитимность политических
акторов, находятся в постоянном изменении, с учётом чего корректировка дефиниций
легитимации становится неизбежной. При этом необходимо отметить, что политологическое сообщество не всегда успевает зафиксировать манифестации легитимации власти
соответствующими дефинициями. Отчасти это может объясняться концентрацией внимания политологических штудий на исключительно политических проявлениях легитимации. Поэтому необходимость акцентирования внимания на открывающихся вариантах
субъектно-объектных интеракций власти, начинает осознаваться представителями других отраслей знания, расширяющих концепт легитимации неполитическими смыслами,
что соответственно определяет заметные преимущества неполитических прочтений.
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СТРАХ-СТРАСТЬ-СТРАДАНИЕ
(Н. В. Гоголь и онтологическая сущность языка)
У статті розглядаються особливості просторово-часової організації фантастичних повістей М. В. Гоголя, де центральною проблемою виступає його культурно-мовна
формула «страх-пристрасть-страждання». Досліджуються особливості поділення почуття страху на страх побутової природи та метафізичний, і вирішується питання
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про його місце та роль не тільки у просторово-часовій дивергенції художнього простору, але й репрезентації філософської концепції письменник, що до онтологічної сутності мови.
Ключові слова: просторово-часова дивергенція, страх, пристрасть, страждання,
онтологічна сутність мови.
В статье рассматриваются особенности пространственно-временной организации фантастических повестей Н. В. Гоголя, основным конституирующим элементом которых является реализация гоголевской культурно-языковой формулы «страхстрасть-страдание». Исследуются особенности разделения страха на страх бытовой
природы и метафизической, а так же решается вопрос не только о его месте и роли в
пространственно-временной дивергенции художественного пространства, но и репрезентации философских взглядов писателя на онтологическую сущность языка.
Ключевые слова: пространственно-временная дивергенция, страх, страсть, страдание, онтологическая сущность языка
The article is devoted to some peculiarities of the Space-and-Time’s organization of fantastic novels by N. V. Gogol, where «fear-passion-suffering» is the central problem. It is proved
that The Feel of Fear has two kinds: empirical and metaphysical, and takes place in the Spaceand-Time’s divergence. It represents the philosophic and creative view point of N. V. Gogol as
for the ontology of language.
Key words: the Space-and-Time’s divergence, fear, passion, suffering, the ontology of language.
Очерчивая диапазон темы, необходимо акцентировать внимание на том, что для нас
основной категорией в семантическом ряде «Страх–страсть–страдание» является страх,
т. к. речь пойдет о фантастической или, как ее еще часто называют, «страшной» повести
– уникальном явлении русской литературы 20-х – 30-х годов XIX века. Учитывая такую
особенность поэтики фантастической повести как изображение в пределах одного топоса
двух различных и даже противоположных по своим характеристикам пространственновременных типа – реальный и ирреальный, – возникает необходимость решения вопроса
о месте и роли страха в пространственно-временной дивергенции. При этом необходимо
учитывать, что страх – это не только психологическое состояние, но и определенный
социо-культурный и философский феномен, что обусловливает специфический подход
к анализу художественного текста не с точки зрения психологической достоверности
изображаемого, но выявления особенностей репрезентации чувства страха в произведениях Гоголя, позволяющих понять философскую систему взглядов писателя на сущность
языка поэзии.
Основываясь на том, что язык художественного пространства является «одним из
компонентов общего языка, на котором говорит художественное произведение» [1: 259],
можно утверждать что, в соответствии с дивергенцией пространственно-временных типов, определяющихся как реальный и ирреальный, чувство страха в повестях Н. В. Гоголя
также дифференцировано и противопоставлено как страх бытовой и ценностно отмеченный. Иными словами можно выделить страх-боязнь – чувство рациональное, вызванное
внешними бытовыми факторами и страх глубинный, иррациональный. Особенности поведения героя в первом случае характеризуются повышенной активностью, здесь страх,
по определению П. С. Гуревича, – «источник и гарант бытия» [2: 35] и сопряжен с мотивом личной защиты: «Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом;
15

со страхом оборотился он назад и увидел…» [3: 128], «Высокий храбрец в непобедимом
страхе подскочил под потолок и ударился головой об перекладину» [3: 141], «Ровно и
страшно бились козаки. Ни тот, ни другой не одолевает» [4 (1: 293)].
Иная природа и функции страха метафизического. Чувство, которое вызвано «какими-то непостижимыми для сознания фактами, перебоем в обыденном и естественном
течении времени» [5: 370], намного сильнее и значимее. Такой страх появляется в тех
случаях, когда герой/герои сталкиваются с проявлением и влиянием иномирия, ирреальности, потому что для них страх порождается глубинами подсознания и принадлежит
непознанному, бессознательному, а для бытового человека это всегда враждебно. Такое
понимание страха сопровождается, по Гоголю, проблемой идентификации: впервые оно
называется как «странное, неизъяснимое» [3], «томительное, неприятное и вместе с тем
сладкое» [6] «непонятное самому себе чувство» [7]. Это связано с тем, что метафизический страх предстает у Гоголя в дихотомии: страх-тревога. «Его дихотомическая сущность
– отмечает О. С. Туренко – лежит в плоскости взаимосвязи двух частей действительности: бессознательного и сознательного миров человека» [8: 83]. Воплощаясь в каждой из
этих сфер действительности, он разделяется на различные виды, a priori содержащие в
себе все оттенки других видов [8: 28]. Таким образом, процесс восприятия метафизического страха проходит от стадии тревоги, в которой, согласно философии М. Хайдеггера,
отсутствует объективный предмет, до собственно страха – встречи с ирреальным. Так в
процессе проявления иномирия в произведениях Н. В. Гоголя постепенно вводятся понятия, свойственные ему. Наиболее осмысленно это в повести «Портрет», где чувство
страха связано с атрибутивностью самого портрета: «Произнесши это, художник вдруг
задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то
судорожное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него» [7 (3: 94)], «Даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сейчас же кто-то другой станет ходить
позади его» [7 (3: 196)], «Полный страха смотрел он, не заметит ли старик» [7 (3: 198)]
или «А это чей портрет… Будто в самом деле был такой страшный» [7 (3: 104)]. В языке
пространственных представлений Н. В. Гоголя страх является сигналом и символом иномирия: посредством страха герою/героям открывается пространство ирреального типа.
Впервые этот мотив появляется в «Страшной мести», когда в городе Глухове, замкнутом
бытовом пространстве, появляется и проявляется страх, подчиняя себе жителей реального мира: «Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал
петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу… но старые и малые
все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в
старину случившемся деле» [4 (1: 332)].
Необходимо отметить, что на градационной шкале Н. В. Гоголя рядом со словом
«страх» неизменно стоят «страсть» и «страдание». Обладая прекрасным чувством языка,
который есть «основа всякого духовного опыта, в том числе и художественного» [9: 188],
писатель с поразительной точностью связывает между собой эти слова. Если обратиться
к словарю М. Фасмера, то можно обнаружить, что этимологически слово «страсть» имеет общую производную *srā вместе со «страх» и «страдать». Так, первое значение слова
«страсть» – это «горе, страдание, печаль», второе – «страх» [10: 770-771]. На основе
этого можно говорить об онтологической сущности языка, которая обнаруживает себя
в форме особой художественной сверхчувственной и сверхрациональной интуиции, с
помощью которой писатель познает окружающий мир.
Согласно философии Н. В. Гоголя страх неизбежно влечет за собой страсть всеохва16

тывающего масштаба. С помощью языка писатель глубоко проникает в психологию XIX
века, связывающей ощущение страха с некой патологией, которая осмысливалась как
сумасшествие, безумие, и отмечает античеловеческий характер метафизического страха,
неизменно несущего гибель герою. Существование в условиях ирреального пространства, которое обнажает себя посредством страха, невозможно. Оно неизменно заканчивается для героя сумасшествием и смертью в страданиях: погибают Катерина («Страшная
месть»), Хома Брут («Вий»), Петро («Вечер накануне Ивана Купала»). В «Портрете»
это происходит с Чартковым: «Припадки бешенства и безумия начали оказываться все
чаще… Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания.
Труп его был страшен» [7 (3: 130)]; случается с молодым вельможей: «Нельзя рассказать,
как страдала тщеславная душа;… и в припадке страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь» [7 (3: 139)]; происходит с князем Р.: «В порыве исступления и отчаяния
обратил он нож на себя – и в ужаснейших муках окончил жизнь» [7 (3: 139)]. Рассказчик
добавляет, что «кроме…примеров, совершившихся на глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец» [7 (3: 140)].
С невозможностью существования в ирреальном пространстве связано и то, что
Ю. В. Манн назвал «гоголевской формулой «окаменения», «омертвления» [5: 366], «перебоем в обыденном и естественном течении времени» [5: 370]. Это ситуация доминирующей атмосферы метафизического страха, когда, по словам О.Ковальчука, «не может
овладеть ситуацией ни рассказчик, ни герой, ни слушатель» [11: 44]. Движение в этом
случае возможно только вспять и исключительно для героев, не очутившихся в ситуации
причастности двум типам пространства, а только ощущающим иномирие на интуитивном уровне (интересен тот факт, что в третьем томе словаря М. Фасмера первозначение
слова «страх» определяется как «оцепенение» [10: 772]): «Женщина остановилась позади него, вскрикнула… и попятилась назад» [7 (3: 89)], «Встречаясь с ним на улице, все
невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после
этого назад, следя пропадавшую вдали непомерно высокую фигуру» [7 (3: 141)]. Если
говорить о «сквозном герое», который находится в пределах ирреального пространства,
то он полностью лишается способности производить какие-либо действия, так как в пределах «чувственного мира» (Г. А. Гуковский) «больше поражен тот, кто сильнее чувствует» [5: 373]. У Гоголя это выглядит следующим образом: «Кум с разинутым ртом
превратился в камень» [3: 141], «Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал
Петро…» [12 (1: 160)], «…но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли,
потупив головы…» [4 (1: 332)] и т. д. При этом всякий момент метафизического страха – это момент не-жизни. Герой перестает быть действователем, потому что, оставаясь
в одной точке пространства и не имея возможности совершить движение, он пассивно
движется во времени. Подобная ситуация изначально антижизненна, сам герой противится этому: «…спокойствие разрушалось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза» [3:
136], «Философ хотел только оттолкнуть ее руками, но, к удивлению заметил, что руки
его не могут приподняться, ноги не двигались» [6 (2: 569)], «Чартков силился вскрикнуть
– почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь
движенье – не движутся члены» [7 (3: 97)] или «С неподвижным страхом глядел он на
него…Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но почувствовал, что ноги
его как будто приросли к земле» [7 (3: 99)]. В этот момент специфической «остановки
деятельности души», когда «мы еще не умерли потому, что ощущаем во всей силе эту
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страшную нестерпимую остановку жизни» [13: 128], обнаруживается система философских взглядов писателя на проблему времени. С одной стороны, время является основной характеристикой человеческой экзистенции, с другой – оно настолько укоренено в
жизни, что человек забывает о конечности бытия всего сущего, таким образом погружаясь в «профанное» время, не обладающее никакой ценностной отмеченностью. В момент
метафизического страха человек не только становится способен «прочувствовать время
во всей его протяженности» [14: 105], но и осознать конечность земного существования. В момент страха, согласно философии М. Хайдеггера, «человеку ужасом открывается Ничто» [15: 31]. Для Н. В. Гоголя, это, скорее, не «Ничто», а «Нéчто» – особый
способ прозрения и обнаружения иного пространства, находящегося за гранью человеческого бытия. В момент пассивного переживания, испытывая чувство страха, человек,
по Н. В. Гоголю, становится «сам судьей своим...О, как страшно! ...взгляд исполнится
проница<тельности>, а ум полного понятия, справедливого, что ты будешь другим человеком, будешь судить мудро, справедливо и горячо, со всею любовью к добру, со всем
благодатным гневом и ненавистью ко злу, и только что произнесешь ты беспристрастное
слово суда, тебе скажут: «Это все ты, справедливый судья, ты это наделал». [16 (6: 523)].
Указывая на то, что русский язык «сам по себе уже поэт» [17 (6: 253)], Гоголь открывает
высшее состояние лиризма, близкое к библейскому. Он говорит о «страхе-страсти-страдании» в свете православной традиции, как о способе очищения, открывающем Бога.
Подведем необходимые итоги. В творчестве Гоголя чувство страха ценностно осмысливается и предстает в дифференциации: страх бытовой природы и метафизической,
– где всякий момент метафизического страха – сигнал и символ вторжения иномирия,
момент не-бытия в бытии героя, равнозначный бытию и противопоставленный ему. В
ситуации не-бытия герой совершает не-действия, то есть действия, абсолютно противопоставленные желанию и первоначальному замыслу героя. Культурно-языковая формула Н. В. Гоголя «страх-страсть-страдание» говорит об онтологической сущности языка,
возвращающей человечество в пространство ценностно осмысленного бытия, которое
«чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество
духовной трезвости» [17 (6: 48)].
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ДЕМОКРАТИЯ И ДЕМОКРАТИЗМ КАК СУЩНОСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ
И ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Демократия и демократизм как сущностное явление и элемент культурного и политического развития общества проявляется в жизнедеятельности многоликим и многогранным понятием. Содержание наполняется в зависимости от понимания и уровня
развития разных политических структур, стремящихся к власти или удержанию её.
Демократія і демократизм як сутнісне явище і елемент культурного і політичного
розвитку суспільства виявляється в життєдіяльності багатоликим і багатогранним
поняттям. Зміст наповнюється в залежності від розуміння і рівня розвитку різних політичних структур, які прагнуть до влади або її утримання.
Democracy and democratsion phenomenon and element of cultural and political development of society shows up in vital functions a many-sided concept. The content is filled up
dependings on the understanding development this under tee label deepen on different political
structures and the level of development of political structures striving for the power and its
holding.
Что такое демократия? Большинство наших соотечественников и современников над
этим, пожалуй, не задумываются, считая, что и так всё ясно.
© Готовский Л. А., 2008
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Термин «демократия», впервые встречающийся у древнегреческого историка Геродота, по своему происхождению, означает «власть народа», или народовластие (от греч.
demos – народ и cratos – власть). Именно в Древней Греции эпохи Перикла нарождались
новые формы социального бытия, в частности демократическая государственность. Этот
факт был достаточно осознан, и тот же Перикл в одной из своих публичных речей подчеркнул это совершенно сознательно:
«Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В частных
делах все пользуются одинаковыми правами по законам Что же до дел государственных,
то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию,
но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное
положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказати
услуги государству».
«В нашем государстве, – отмечает Перикл, – мы живем свободно и в повседневной
жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не высказываем ему, хотя и безвредной, но
тягостно воспринимаемой, досады» (Фукидид. История. – М.: 1993. – С. 80.).
Хотя в последнем замечании лидера афинской демократии явно подмечена связь терпимости со свободной, однако, по большому счету, толетарность не получила в Греции
достаточно позитивного обоснования и поэтому восринималась или как принуждение
каким-то внешним для человека фактором. Терпимость деинтичной демократии defakto
нашла обоснование еще у скептиков (Пиррон и др.), которые считали уместным удерживаться от категорического суждения в пользу той или иной позиции и орицания всех
других возможностей вследствие принципиальной недостижимости окончательной истины. (См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
– М.: 1978. – С. 393.).
Многие ученые – обществоведы называют демократию свободным правлением (free
government). Это ещё раз показывает, в какой мере понятие свободы неразрывно сочетается с представлением о демократической форме государства и, казалось бы, исчерпывает его.
В античные времена – в Древней Греции и Древнем Риме – отмечалось пять признаков демократии: всеобщее равноправие, отсутствие деспотизма, выбора на должности
по жребию, ответственность выборных лиц, решение важнейших дел на народном собрании.
Выделим отличия античного понимания демократии от современного:
– демократическое государственное устройство не гарантировало свободу личности,
которая рассматривалась как часть государства (общество– государство–индивид- выступали в нерасчлененном виде);
– как естественное воспринималось существование рабства и сословного деления
свободных граждан. Многие символы и понятия пришли к нам из тех времен (идеи верховенства закона, равенства граждан перед законом, равенства политических прав стали
неотъемлемой частью демократических традиций).
И хотя наша цивилизация стоит на историко-культурном наследии античности, мно20

гие современники не в состоянии дать достаточно ясный и осмысленный ответ на этот
вопрос «Что такое демократия?» Суждения высказываются наивные, причудливые и
удивительные:
– говорить, что думаешь;
– свобода выбора;
– равенство людей (независимо от постов);
– справедливые отношения между людьми;
– когда наверху слушают, что говорят внизу;
– когда люди объединяются и помогают друг другу;
– возможность делать то, что тебе нравится.
Хочется также привести в пример известное изречение Анатоля Франса, классика
французской и мировой литературы, по этому поводу – демократия заключается в том,
что и богатый и бедный одинаково имеют право ночевать под мостами Сены – кажется
красивым, но до смешного преувеличенным афоризмом. Буржуазные свободы в большей или меньшей мере являются приманкой, при помощи которой меньшинство проводит свою волю.
Дело не намного облегчается, если обратиться к книгам и научным авторитетам. Выясняется, что в литературе по этому вопросу наличествует не один десяток определений…
Существенные различия обнаруживаются даже в том случае, когда демократия рассматривается непредвзято и под одним каким-то определенным углом зрения, например, как
система «правления народа». Предпринятое Дэвидом Хелдом («Models of Democracy»,
Ofx., 1987) обобщение подобных аналитических трактовок «правления народа» дало девять базовых моделей, некоторые из которых образуют качественно различные версии.
Но все эти факты и обстоятельства мало кого могут утешить. В конечном счете, большинство людей вовсе не интересует, кто и как трактует понятие демократии. Люди, как
правило, хотят знать, что же представляет из себя демократия «на самом деле».
Понятие демократии распространяется на все формы государства, в котором народу
принадлежит верховенство в установлении власти и контроль над нею. При этом допускается, что свою верховную власть народ может проявлять как непосредственно, так и
через представителей. В соответствии с этим демократия определяется, прежде всего,
как форма государства, в которой верховенство принадлежит общей воле народа. В наиболее полной и развернутой форме эти идеи были сформулированы на рубеже XVIIXVIII веков в концепциях Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо, которые
рассматриваются как создатели «Общественного договора», содержание которого может
быть сведено к следующим положениям:
– на догосударственном этапе человечество находилось в «естественном состоянии»,
индивидуум жил по естественным законам, обладая широким набором свобод и использовал их по своему усмотрению. Таким образом, исходное состояние человеческой природы, её сущность – это индивидуальная свобода. Однако её использование не должно
приводить к нарушению прав других людей, иначе это может вызвать, по Гоббсу «войну
всех против всех», вражду людей, нарушить жизнедеятельность общественного организма. Даже если отношения между людьми в естественном состоянии предполагают, по
Локку, «взаимную доброжелательность», на определенном этапе общественного развития они требуют закрепления, улаживания в виде договора, который получил название
«общественного»;
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– «общественный договор» предполагает негласную форму соглашения между людьми о передаче функций регулирования отношений между ними государству, являющемуся гарантом предупреждения анархии и вражды между членами общества; обеспечения
индивидуальных прав и свобод граждан;
– была высказана идея разделения властей на парламентскую, судебную и военную
(по Локку) или на законодательную, исполнительную и судебную (согласно концепции
Монтескье). По мнению создателей концепции политического плюрализма, только разделение властей предупреждает злоупотребления со стороны правителей, сдерживает их
амбиции, предупреждает любые формы деспотизма, тем самым обеспечивая гарантии
свободы граждан.
В соответствии с этим демократия определяется, прежде всего, как форма государства, в которой верховенство принадлежит общей воле народа и получила своё правовое
воплощение в таких документах, как «Билль о правах» в Англии (1689 г.) и во французской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.)
На основании этих исторических документов монархическая Великобритания считается в том числе современной теорией не менее демократичной, нежели республиканская
Франция. Равным образом и ряд других монархических стран, как Швеция, Норвегия,
Дания, Нидерланды считаются несравненно более демократическими, чем провозглашенные таковыми многие страны Африки или Латинской Америки.
Ценностный смысл идеи правового государства состоит в утверждении суверенности народа как источника власти, гарантированности его свободы, подчинении государства обществу. Следовательно, понятие «правового государства» (сам термин «правовое государство» утвердился в немецкой литературе в первой трети XIX века в трудах
К. Велькера и Р. Фон Моля) явилось непреходящим общедемократическим завоеванием
человеческой цивилизации.
В самом общем виде правовое государство можно определить как государство, в котором господствует право, закон. В основе такого государства лежит ряд основополагающих принципов. Важнейшие из них следующие:
Верховенство закона во всех сферах общественной жизни.
Реальность прав и свобод граждан.
Взаимная ответственность государства и личности.
Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Наличие эффективных форм контроля и надзора за осуществлением законов.
Однако было бы неправильно считать правовым любое государство лишь на том
основании, что в нём есть право, закон, ибо сами законы могут быть разными. Поэтому важно иметь критерии, позволяющие определять степень демократичности законов,
действующих в той или иной стране.
Демократизация и современная демократия по своей сути есть соединение всех возможных и так или иначе испытанных форм политического опосредования действий и
форм организации. Эту идею несколько парадоксально заострил Уинстон Черчилль (18741965), выступая в британском парламенте 11 ноября 1947 года. «Демократия, – сказал
он, – самая плохая форма правления, если не считать все остальные, которые время от
времени подвергались проверке». Демократия плоха своей всеядностью (плюрализмом,
толерантностью). Это влечет множество неизбежных издержек, например, многократное
дублирование функций, проработке множества альтернатив и т. п. В результате система
по определению не может быть достаточно эффективной для того, скажем, чтобы «до
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гнать и перегнать» или «осуществить радикальную реформу» эффективного решения
таких задач как раз и годится тоталитаризм. Он или подобные «однозначные» системы, претендующие на максимальную эффективность, как раз и подвергаются, по мысли
Черчилля, проверке. Она обычно подтверждает эффективность «однозначной» системы,
но тут же показывает разрушительность, а то и просто бессмысленность поставленных
целей. С точки зрения Черчилля, лучше не искушать судьбу погоней за небывалыми и
сверхэффективными формами правления, а удовольствоваться «худшим» – смешением
того, что работает и позволяет пусть медленно, но верно решать практические задачи.
Подобная смешанная система кажется «худшей» с точки зрения эффективности. Если
же взглянуть на неё с точки зрения надежности, то она предстанет «лучшей». Так и оценивал подобную систему Аристотель, называвший её политией. Это слово собственно
означало устройство полиса, его конституцию. Эта конституция как раз и является соединением, по необходимости противоречивым, всех возможностей политической системы.
Политию Аристотель четко отличал от собственно демократии в её исходном смысле как
прямого управления полисом всей массой граждан, исключающего иные варианты.
Современная демократия решительно отличается от классической, хотя и связана с
ней, как, впрочем, и с классической монархией и аристократией, с тимократией и теократией, с прочими частными формами правления. Отличие современной демократии от
множества ранних смешанных систем заключается в последовательности и рациональности соединения, испытанных временем политических структур и связанных с ними
функций.
Выдвинув в качестве общего идеала государственного развития идеал правового
государства, мы зачастую рассматриваем демократию как одну из форм правового государства. С этой точки зрения демократия означает возможно полную свободу личности, свободу её исканий, свободу состязания мнений и систем. Если Платон существо
демократии усматривал в том, что каждый человек получает здесь возможность жить,
в соответствии со своими желаниями, то это определение как нельзя лучше подходит
к современному пониманию демократии. И сейчас идее демократии соответствует возможно полное и свободное проявление человеческой индивидуальности, открытость
для любых направлений и проявлений творчества и т. п. И хотя практически демократия
представляет собой управление большинства, но, как метко сказал Франклин Деловано
Рузвельт (1882-1945), «лучшим свидетельством любви к свободе является то положение,
в котором ставится меньшинство. Каждый человек должен имеет одинаковую с другими
возможность проявить свою сущность».
Австрийский государствовед Нанс Кельзен нашел для этой системы отношений удачное определение, назвав её системой политического релятивизма. Это значит, что если
система политического абсолютизма представляет собой неограниченное господство
какого-либо одного политического порядка, одной совокупности верований, воззрений
с принципиальным отрицанием и запрещением всех прочих, то система политического
релятивизма не знает в общественной жизни никакого абсолютного порядка, верований,
воззрений. Все политические мнения и направления для неё относительны, каждое имеет право на внимание и уважение. Именно релятивизм есть то мировоззрение, которое
предполагается демократической идеей. Поэтому она и открывает для каждого убеждения возможность проявлять себя и в свободном состязании с другими убеждениями
утверждать своё значение. Демократическая идея требует свободы для всех, без каких бы
то ни было изъятий и лишь с ограничениями, вытекающими из условий общения.
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Однако, не упомянув о свойственном демократии стремлении к равенству, я мог бы
упустить из виду один из наиболее важных признаков демократической идеи. Со времен известного французского историка, социолога и политического деятеля Алексиса де
Токвиля (1805-1859) который отмечал, что демократия более стремится к равенству, чем
к свободе: «люди хотят равенства в свободе, и, если не могут её получить, они хотят его
также и рабстве».
С точки зрения моральной и политической между равенством и свободой существует
наибольшее соотношение. Мы требуем для человека свободы в первую очередь для полного и беспрепятственного проявления его личности, а так как последняя является неотъемлемым «атрибутом» каждого человека, то мы требуем в отношении ко всем людям
равенства. Демократия ставит своей целью обеспечить не только свободу, но и равенство.
В этом стремлении к всеобщему равенству демократическая идея проявляется не меньше, чем в стремлении к всеобщему освобождению. Тезис Руссо о всеобщей воле народа
как основы государства в демократической теории неразрывно связывается с началами
равенства и свободы и никак не может быть от них отделен. Участие всего народа, всей
совокупности его дееспособных элементов, в образовании «всеобщей воли» вытекает
как из идеи равенства, так и из идеи свободы.
Кельзен указывал, что «демократия» повсюду стала господствующим лозунгом и
неудивительно, если это понятие, как всякое сущностное явление, как лозунг, утратило определенное и твердое содержание. Следуя требованиям моды, его стали считать
нужным употреблять по всем возможным поводам и для всех возможных целей, так что
оно стало покрывать собою самые различные и часто совершенно противоречащие друг
другу понятия.
С тех пор как в большинстве стран демократия (хотя бы даже «относительная» демократия) стала практической действительностью, в тоже время сделалась предметом
ожесточенной критики.
И если прежде самым характерным обобщением социальных и политических наук
была мысль о грядущем торжестве демократии, сейчас таким обобщением многие считают утверждение о, как это не парадоксально, неясности ее будущего, о возможных путях ее развития и совершенствования. Пока демократию ждали, о ней говорили, что она
непременно наступит, когда же она наступила, о ней говорят, что она может и исчезнуть.
Прежде ее нередко считали высшей и конечной формой, обеспечивающей уверенное и
благополучное существование. Теперь же ясно ощущают, что, отнюдь не создавая прочную основу уравновешенной жизни, она более чем какая-либо другая форма возбуждает дух исканий.
В странах, испытавших эту форму на практике, она уже давно перестала быть предметом страха, но она же перестала быть предметом поклонения. Ее противники понимают, что при ней все же можно существовать, ее сторонники – соглашаются, что ей
свойственны слишком многие недостатки, дабы ее безмерно превозносить. В сущности,
лишь социально-политическая мысль начала XXI века вплотную подошла к современному пониманию демократии. Но, его достигнув, она увидела, что демократический строй
привел не к ясному и прямому пути, а к распутью.… Вместо того, чтобы быть решением
задачи, демократия сама оказалась задачей. Оптимисты утверждают, что путь истинный
все еще не утерян, пессимисты обреченно констатируют наступление трагического часа.
Как ни странно, термин «демократия» принадлежит к числу наиболее спорных и неопределенных понятий в нашей повседневной жизни общества.
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Как более поздняя и сложная форма политического развития в истории общества
демократия требует и большей зрелости народа.
Как указывалось ранее, по своему существу демократия есть самоуправление народа, но для того, чтобы это самоуправление не было пустой функцией надо, чтобы народ
выработал свои формы организации. Народ должен созреть для управления самим собой,
понимающий свои права и уважающий чужие, осознающий свои обязанности и способности к самоограничению. Такая высота политического сознания никогда не дается
сразу, она приобретается долгим и суровым опытом жизни. И чем сложнее и выше задачи, которые ставятся перед государством, тем более требуется для этого политическая
зрелость народа, содействие лучших сторон человеческой природы и напряжение всех
нравственных сил.
На основе многовекового исторического опыта сложились общечеловеческие представления о правах и свободах личности в демократическом правовом государстве, которые положены в основу документов, принятых мировым сообществом. К ним относятся:
Устав ООН, а также принятая этой международной организацией «Всеобщая декларация
прав человека» (1948). Декларация представляет собой свод важнейших прав и свобод,
без которых невозможно развитие современной цивилизации и которые находятся в системном единстве. В ней формируются гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права.
Демократия имеет превосходства и недостатки, сильные и слабые стороны. Своими
широчайшими возможностями и перспективами демократия вызывает ожидания, которые она не в силах удовлетворить. А своим духом терпимости и принятия всех мнений
она открывает простор в том числе и для направлений, стремящихся ее уничтожить. Другой она быть не может, ибо это – её природа, её преимущество. Но этим она удовлетворяет лишь некоторых, но никак не всех. У людей всегда остается потребность продолжать
совершенствование до бесконечности призрачного абсолютного идеала и никакой политической системой их не удовлетворить. Поэтому вопрос о том, может ли демократия
сменится другими формами имеет ясный ответ: это случалось ранее, происходит сейчас
и, в принципе, может происходить в будущем.
Анализируя современное состояние демократии и демократизма мы видим, что деятельность демократических парламентов (не исключая и Верховную Раду Украины) в
основном сводится к тому, чтобы портить жизнь ответственным деятелям, препятствовать им в проведении необходимых мероприятий или, по крайней мере, затруднять это
проведение. Все достижения так называемого демократического парламентаризма и так
называемой демократической свободы печати заключается в том, что всякий, принимающий участие в общественной жизни, должен либо позволить постоянно обливать себя
грязью, либо посвятить свою жизнь опровержению необоснованных оскорблений. Мы
видим, что так называемая демократическая свобода и «правовое государство», если
присмотреться к этим понятиям повнимательней сводятся к безнаказанности ругать правительство и враждебные политические партии и один раз в три или четыре года пользоваться правом тайно опускать в избирательную урну выборный бюллетень. Но нигде эти
«свободы» не дают гарантии или хотя бы только возможности фактически осуществить
волю большинства. Как использовать свободу слова, печати и собраний, не располагая
в то же время ни типографиями, ни собственной прессой, ни залами для собраний? В
какой стране народ имеет все это в своем распоряжении? В какой стране может он эффективно выразить свое мнение и где могут его делегаты эффективно представлять его?
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В связи с поставленными вопросами я не могу не процитировать здесь слова не получившего достаточной известности философа Фрица Маутнера (-----) который следующим
образом разъясняет понятие демократической свободы: «Демократическое государство,
– говорит он, – это такое государство, граждане которого политически свободны и где на
основе старинных, а иногда и более новых суеверий установлен порядок создания законов: постановлениями самых богатых, либо самых старых, либо дольше всех живущих
на одном месте, или просто решением большинства. Однако нигде не встречается ясного
указания на то, что политическая свобода состоит в том, что глупцы создают законы,
которым все должны подчиняться. Политическая свобода достигается каждый раз путем
революции, то есть путем отрицания правовых ограничений. Но так как такое отрицание
является утопией – общественный порядок немыслим без правовых ограничений, – то
первым шагом нового общественного порядка является отрицание отрицания и создание
новых ограничений, которые также называются свободой».
То, что мы называем демократическими принципами и процедурами по существу
является рациональными средствами обеспечения устойчивости и стабильности массивных, плотных и многоуровневых политических систем современности. Современная
демократия в результате предстает как рациональное и критическое освоение сложными
модернизированными политическими системами наследия всех прошлых эпох, гибкое и
прагматическое его использование.
Что значит быть демократом сегодня? Ответов на этот вопрос может быть дано множество.… С точки зрения рассмотренных проблем быть демократом означает прежде всего обрести способность к непредвзятой и всесторонней оценке максимального числа, а в
идеале всех наличных альтернатив. Это означает также максимально полное знание политического наследия всех эпох политического развития, способность рационально освоить
это наследие и использовать его в повседневной политической культуре общества.
Противники подлинной демократии с большой охотой приводят слова В. И. Ленина
(1870-1924): «Свобода есть буржуазный предрассудок». Они преднамеренно искажают и
цитируют неправильно. Ленин утверждает как раз обратное тому, что они пытаются вложить в эту фразу, заимствованную из статьи «Фальшивые речи о свободе», в которой Ленин говорит о «… беспощадном разоблачении мелкобуржуазных демократических предрассудков насчет свободы и равенства». Пока не уничтожены классы, – говорит Ленин,
– всякие разговоры о свободе и равенстве вообще являются самообманом… Пока остается частная собственность на средства производства…о действительной свободе для человеческой личности – а не для собственника – о действительном равенстве… человека
и человека – а не лицемерном равенстве собственника и неимущего, сытого и голодного,
эксплуататора и эксплуатируемого – не может быть и речи». (Ленин В. И. (ПСС Т.)
Демократия практически всегда есть «распутье», так как она есть составляющая
часть системы свободы, системы релятивизма для которых нет ничего абсолютного.
Своими широчайшими возможностями и перспективами вызывает ожидания, которые она зачастую не в силах удовлетворить. А своим духом терпимости и принятия всех
мнений она открывает простор в том числе и для направлений, стремящихся ее уничтожить.
Всплеск положительного отношения к институту многопартийности непосредственно после «оранжевой революции», а также в последующие 2 года обернулся дальнейшим
ростом негативных установок (до 46%) и снижением позитивных (до 22 %).
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Розвиток демократії в Україні (за даними Freedom House)
1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Електоральний
3.25 3.50 3.50 4.00 4.50 4.00 4.25 3.50 3.25
процес
Громадянське
4.00 4.25 4.00 3.75 3.75 3.50 3.75 3.00 2.75
суспільство
Незалежні ЗМІ
4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.50 5.50 4.75 3.75
Державне
–
–
4.50 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.25
управління
Національне
демократичне
–
–
–
–
–
–
–
5.00 4.50
управління
Місцеве
–
–
–
–
–
–
–
5.25 5.25
урядування
Верховенство
права та незалежна 3.75 4.00 4.50 4.50 4.75 4.50 4.75 4.25 4.25
судова система
Корупція
–
–
6.00 6.00 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75
Загальний по
4.00 4.25 4.63 4.71 4.92 4.71 4.88 4.50 3.96
казник демократії
Перестав быть тоталитарной страной Украина так и не стала демократичной. Практически все политологи и социологи мира едины в том, что демократическое общество
не может обойтись без политических партий. Ведь партии призваны сводить воедино
интересы граждан и представлять на социокультурном «рынке» группы людей, объединенных общим мировосприятием.
Несмотря на то, что никто не оспаривает необходимость существования партий при
демократическом устройстве, в странах, где демократия только строится, партии – это
наименее популярные и наименее уважаемые обществом организации. По всему миру,
от Монголии до Малави и от Польши до Парагвая, можно услышать одни и те же обвинения в адрес политических партий. Люди считают, что партии – это корыстные, коруппированные организации, находящиеся под контролем представителей влиятельных
элит, которые манипулируют общественно-политической системой в своих интересах и
мало заботятся о рядовых гражданах. Недовольные указывают на то, что политические
платформы разных партий практически взаимозаменяемы, поэтому существование множества партий абсурдно. У партий, которые были зарегистрированы после 1991 года,
слабые социальные корни, и их строительство осуществляется сверху вниз, а не наоборот и, приблизительно 90% украинцев, программы этих партий не читают.
На самом деле в обществе ведется игра между избирателями и политиками, когда
последние стремятся обдурить (разделить) первых, а те в свою очередь стремятся не
быть обдуренными. На этом, жаль, и заканчивается наша демократия. Фактически, имеем ситуацию борьбы за власть между несколькими персонами от олигархических кланов.
Это и есть трагедия нашего общества.
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СУДЕБНЫЙ ЭТИКЕТ

У статті досліджується специфіка судового етикету – його орієнтація на негативну (дистанційну) ввічливість, нестандартне протікання етикетних ситуацій, входження в судовий узус неввічливих мовленнєвих дій та характерних етикетних одиниць.
Ключові слова: судова культура, судова комунікація, судовий етикет, судова ввічливість.
In the article it’s considered specific of the legal etiquette – its orientation the negative
(dis������������������������������������������������������������������������������������������������
tant) civility, non-standard proceeding of etiquette situations, entering the judicial usage of
the non-civil speech actions and characteristic etiquette units.
Key words: juridical culture, legal communication, legal etiquette, judicial civility.
В современной русистике активно исследуются этикетные системы, сложившиеся в разных социально-культурных сферах (см., например: [1; 2]). Это связано с рядом
причин: возрастанием интереса к культурологической проблематике, трансформацией
этикетных систем на постсоветском пространстве. Следует также отметить, что по отношению к русскому языку достаточно подробно исследована лингвистическая и социальная сущность так называемого «общего этикета» (имеются в виду прежде всего широко
известные работы Н. И. Формановской; см., например, библиографию к ее статье: [3]).
Между тем этикетные правила оказываются различными не только в разных национальных культурах, но и в разных внутринациональных субкультурах.
В этой статье будет рассмотрена специфика судебного этикета (СЭ). Изучая речевое
взаимодействие в суде, мы уже анализировали судебную вежливость [4]. Однако вежливость и речевой этикет не тождественны (о связи этих явлений см.: [5: 579; 6: 186]).
Судебный дискурс в целом и СЭ в частности мало изучены и описаны специалистами, несмотря на возрастание значимости судебной сферы в нашей жизни. Мы изучаем
нормы СЭ на материале судопроизводства по гражданским делам.
Одной из важнейших функций правосудия признается воспитательная функция. Поэтому судопроизводство основано не только на нормах права, но и на нормах морали.
Ср.: «Суд обязан уважать честь и достоинство всех участников гражданского процесса и
осуществлять правосудие на началах их равенства перед законом и судом…» (ст. 5 Гражданского процессуального кодекса [ГПК] Украины). В ходе судебного разбирательства
служители Фемиды стараются следить за культурой поведения процессуальных участников. Некоторые примеры (С. – судья; стороны: И. – истец, О. – ответчик):
(Судебный процесс находится на стадии исследования письменных доказательств;
стороны по очереди дают свои пояснения к каждому документу, находящемуся в деле)
С. (прерывая пояснения О. – мужчины) Ну что Вы в самом деле, женщина стоит
(об истице), а Вы сидите!
О. (нехотя поднимается);
О. (о присутствующей на заседании И.) Она своей рукой дату не поставила. Значит…
С. (прерывая) Не она, а Лариса Дмитриевна, наверно!
СЭ включает в себя не только общепринятые, но и специальные этикетные нормы.
© Красовская О. В., 2008
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Непрофессиональные участники правового конфликта усваивают их в ходе судебного
разбирательства. Правила СЭ «извлекаются» ими из поведения судебных юристов (адвокатов, прокуроров) или других участников дела, профессионально связанных с судебной
деятельностью. Этикетные нормы также предъявляются и напоминаются для исполнения судьями и секретарями судебных заседаний. Ср.: (традиционное обращение секретаря к судебной аудитории) Прошу всех встать! Суд идет; (реплики отправителей правосудия) Вставайте, когда к Вам суд обращается; Когда будет исследование письменных
доказательств, обратите на это внимание: «Ваша честь…».
Итак, в чем же состоит специфика СЭ?
1. СЭ носит очень «сдержанный» характер. В процессуальный регламент входят немногие единицы речевого этикета, известные специалистам в вопросах общения, – приветствие, знакомство, просьба и отказ в ее удовлетворении, обращение, а также прощание.
Судебному разбирательству «противопоказаны» благодарности и благопожелания,
советы, одобрения, комплименты и другие речевые акты, солидаризующие коммуникантов (судебная фатика описывалась мною в отдельной статье: [7]).
Это объясняется тем, что общение в суде основано не на «контакте личностей», а
на «контакте масок» [8: 42 – 43], т. е. процессуальных ролей. Судебное разбирательство
– это ситуация, в которой «участие личностей как партнеров контакта лишь «портит»
дело» [9: 43].
Участливое отношение судьи к одной из сторон противоречит принципу объективного рассмотрения правового конфликта. (Не случайно древними греками богиня правосудия в знак его беспристрастности изображалась с повязкой на глазах.) Судья подлежит
отводу (или даже самоотводу) из судебного разбирательства, если он является членом
семьи или близким родственником стороны или других лиц, участвующих в деле.
Использованию оппонентами по отношению друг к другу кооперативных речевых
действий препятствуют не только конвенционально-ситуативные ограничения, накладываемые на общение в суде, но и эмоционально-недоброжелательные, иногда даже враждебные, отношения между ними (подробнее об упомянутых видах ограничений, накладываемых на контакт см.: [10: 43]).
2. Кроме этикетного бездействия, которое лежит в основе негативной (дистанционной) вежливости (см.: [11; 12]), для судебной культуры характерны антиэтикетные,
невежливые, с точки зрения «общего этикета», речевые действия, угрожающие «позитивному лицу» адресата. Это: возражения против иска (жалобы), ходатайства оппонента,
действий судьи; заявление отвода судье; критика судебных постановлений при их обжаловании; судейские замечания и нек. др.
Поиск правды в деле заставляет процессуальных участников высказывать сомнение
в истинности воспринимаемых сообщений, указывать на их ложность, а также совершать иные «угрожающие» поступки.
Невежливые действия включает в себя и совещание судей «на месте» – обсуждение
ими несложных процессуальных вопросов без удаления в совещательную комнату. Оно
представляет собой тихое – буквально «наушное» – говорение людей, находящихся в центре внимания судебной аудитории. «Профессиональное секретничанье» судей – еще один
элемент судебного ритуала, «отчуждающий» их от остальных участников процесса.
3. Почти все «обязательные» для процессуального регламента ситуации СЭ исполняются нестандартно: приветствие судьи и прощание с ним протекают молча, но стоя;
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знакомство судьи с участниками процесса происходит как установление их личностей;
представление судьи является частью такого ритуала, как разъяснение сторонам права
отвода составу суда; процессуальные просьбы сторон и отказы в их удовлетворении осуществляются без актуализаторов вежливости и т. д.
4. СЭ включает в себя такие единицы, которые не приняты ни в одной другой социально-коммуникативной сфере. Это «титулованный» вокатив Ваша честь, закрепля
ющий асимметрию в судебном общении (ст. 161 ГПК). (Для сравнения: российский
законодатель предписывает использовать вокатив Уважаемый суд! (ст. 158 ГПК), а белорусский – обращение Высокий суд (ст. 271 ГПК); использование последней формы на
Украине можно наблюдать при пересмотре дел в Верховном Суде.)
Наблюдения свидетельствуют о том, что не каждый участник дела «принимает» это
обращение и пользуется им. В речи судебных юристов (адвокатов, прокуроров) на месте
номинации социального неравенства нередко появляется вокатив Уважаемые коллеги!,
«уравнивающий» говорящего с адресатом. Ср. рассуждения по этому поводу в исследовании о социальном символизме на этикетном уровне: «Устремленность к симметрии…
является общим принципом, мотивирующим поведение людей в социальном общении.
Симметричность отношений устанавливается в результате подсознательного устремления личности к ликвидации напряженности, порожденной асимметрией компонентов
ситуации общения» [13: 252]. Оценивая обращение Ваша честь как сверхпочтительное
и не гармонирующее с тем образом судьи, который существует в народном сознании
и средствах массовой информации, многие непрофессиональные участники процесса
предпочитают общаться со служителями Фемиды без вокативов.
Вместе с тем для рассматриваемого обращения значим следующий комментарий.
Обращение Ваша честь (наряду с номинациями Ваше превосходительство, Ваше благородие, Ваша светлость и под.) принадлежит той «старой системе наименований», знаки
которой использовались для «обозначения абсолютного социального ранга». С разрушением этой системы, отмечает А. В. Пименов, они стали использоваться «для установления относительного расстояния (дистанции) между социально-ранговым положением общающихся» [14: 248]. О том, что не каждая этикетная единица является формой
вежливости, пишет и В. С. Храковский: «…широко принятая трактовка этикетных форм
как форм вежливости вряд ли правомерна. По существующим словарным толкованиям
вежливость объясняется как «учтивость» или «любезность». Соблюдая правила речевого
этикета, мы не бываем специально учтивы или любезны, мы нейтральны в этом отношении и иными быть не можем в ситуации принудительного выбора одной из двух форм
(курсив мой. – О. К.). Правда, мы может нарушить правила речевого этикета, но тогда
мы от нейтральной формы обращения (не вежливой) переходим либо к грубой, либо к
аномальной форме обращения» [15: 277].
Несмотря на общую тенденцию к демократизации жизни, роль символических элементов в судебно-процессуальной деятельности по-прежнему остается существенной. К
невербальным элементам, символизирующим социальные отношения, которые должны
быть реализованы в судебном общении, также относятся судейская мантия и общение с
сидящим судьей стоя.
5. Какие коммуникативные параметры отражаются в судебном этикете?
Во-первых, асимметричный характер ролевого взаимодействия в суде «судья ⇒
остальные участники судопроизводства». Он проявляется не только в особенностях
протекания некоторых этикетных ситуаций, на что мы указывали выше, но и в том раз30

нообразии обращений, которые используют судьи по отношению к процессуальным оппонентам. Среди них «побуждающие обращения» в виде императивной формы глагола
сказать (Скажите, мы правильно Вас поняли, моральный вред заключается в том, что
Вы не получали от Теплокоммунэнерго ответы?), обращения-индексы и регулятивы (ср.
истица и милая моя), узуальные и окказиональные (ср. Представитель ответчика, Вас
послушаем и обращение к представителю ответчика – ООО «Сапфир»: Ну все-таки Вы
должны возмещать какой-то ущерб или нет, «Сапфир»?) вокативные формы (систему
обращений, характерную для судебной сферы, мы описывали в отдельной статье; см.:
[16]). Ср.: «…член группы более высокого должностного ранга имеет возможность благодаря большей свободе выбора вокативов произвольно устанавливать психологический
тон общения с подчиненным, выражая свои положительные или отрицательные чувства
к нему символически. В то же время члены группы нижестоящих ступеней лишены возможности выражать свое отношение этим способом…» [17: 250 – 251].
Во-вторых, многие знаки судебного этикета призванные создавать торжественноофициальную тональность судебного общения: ср. стереотипные реплики секретаря
Прошу всех встать и судьи Прошу садиться; речевое клише при объявлении состава
суда Дело слушается судьей Ярченко при секретаре Бурячкиной; обращение к судье «по
титулу» Ваша честь и нек. др.
Закрытость СЭ для многих действий, которые призваны солидаризовать коммуникантов, вхождение в судебный узус невежливых речевых поступков способствуют цели полного, объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств правового конфликта.
Следует отметить значимость для судебной сферы такого параметра, как «место
коммуникации». Проведение судебных заседаний не в специально предназначенных для
этого залах, а в рабочих кабинетах судей, как правило, «интимизирует» обстановку судебного разбирательства и влечет за собой редукцию процессуального ритуала в целом
и СЭ в частности.
6. Владение этикетными нормами социальных ролей – одна из основных составляющих коммуникативной компетенции человека. Их соблюдение «…является необходимым условием для успешной коммуникации и функционирования социальных институтов» [18: 114]. Причем чем официальнее обстановка общения, тем жестче контроль
за соблюдением этикетных норм. Поэтому в судебно-процессуальной сфере разработка
этих норм связана с их кодификацией.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811.161.1’367 Распутін

Шкурская О. Б.
(Харьков, Украина)

СИНТАКСИС ОПИСАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
В ПРОЗЕ В. РАСПУТИНА
У статті аналізуються синтаксичні особливості описів навколишнього оточення в
творах В. Распутіна. Особливу увагу приділено розробці типології описів за відповідними ознаками. Також просліджується взаємозв’язок між видом описів та типами рематичної домінанти й темо-рематичної структури в тексті.
Ключові слова: рематична домінанта, темо-рематична структура, опис місця і
предметів інтер’єру.
The article deals with the analyzing of the syntactic peculiarities of the interior and exterior descriptions in the stories by V. Rasputin. Special attention was focused on the elaboration
of the description typology according to corresponding features. The interdependency between
the type of description, the types of dominating comment and the structure of topic and comment in the text is also being analyzed.
Key words: dominating comment, the structure of topic and comment, interior and exterior
descriptions�.
В данной работе анализируется синтаксис контекстов, в которых описывается место
или предметы интерьера в прозе В. Распутина.
Художественная проза писателя не раз являлась объектом исследования многих ученых,
но она рассматривалась, в основном, с литературоведческих позиций. К анализу рассказов
и повестей писателя обращались такие исследователи, как Котенко Н. Н., Курбатов В. Я.,
Панкеев И. А., Семенова С. Г., Тендитник Н. С., Шапошников В. Н. В данной работе предпринимается попытка проанализировать особенности описаний в прозе В. Распутина с
позиций лингвостилистики, что составляет и ее актуальность, и ее новизну.
Цель работы заключается в установлении синтаксических особенностей описаний
места и предметов интерьера в прозе В. Распутина.
Задачи исследования сводятся к следующему: рассмотреть случаи употребления
описаний места и предметов интерьера в произведениях писателя и выделить их виды;
выявить типы рематических доминант и разновидности тема-рематических структур в
описательных контекстах; определить взаимосвязь между видом описания, типом рематической доминанты и разновидностью тема-рематической структуры в тексте.
Контексты, в которых описывается место или предметы интерьера занимают особое
место в прозе В. Распутина, поскольку они несут дополнительную стилистическую нагрузку, способствуя отражению внутреннего мира персонажа и более полному раскрытию его образа. Проанализировав такие текстовые фрагменты в прозе писателя, можно
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условно выделить следующие их виды: 1) по функционально-смысловому признаку:
чистое описание, описание – часть повествования, описание с элементами рассуждения;
2) по характеру описания: статичные, динамичные; 3) по типу передаваемой точки зрения: субъектно-описательные, объектно-описательные.
Исследование синтаксиса описательных контекстов в прозе писателя связано с понятием рематической доминанты, обеспечивающей связь предложений и цельность отрывков текста и тема-рематической организации текста. Опираясь на работы в области коммуникативного синтаксиса Г. А. Золотовой и Л. Г. Бабенко, выявим типы рематической
доминанты и тема-рематических структур в прозе В. Распутина, установим взаимосвязь
между типом рематической доминанты, разновидностью тема-рематической структуры
и видом описания.
Золотова Г. А. выделила следующие типы рематической доминанты в тексте: предметную, качественную, акциональную, статальную, статально-динамическую, импрессивную.
При предметной рематической доминанте рематически ударными словами в отрывке являются названия предметов. Качественная рематическая доминанта отличается тем, что
логическое ударение в отрывке несут слова, называющие качества (грамматически это
прилагательные, деадъективы или существительные признакового значения, именные сочетания, качественные наречия). Акциональная рематическая доминанта характерна для
текстовых фрагментов, в которых логическое ударение падает на глаголы со значением
действия. Статальная рематическая доминанта характеризует отрывки, в которых изображается неподвижность, статичность, отсутствие действия. При статально-динамической
рематической доминанте лексико-грамматическими средствами в отрывке рематически
выделяются значения состояний и признаков в их движении, фазисных переходах, утрата и
приобретение качеств, изменение степени качеств. Импрессивная рематическая доминанта
характеризуется тем, что окружающая среда, внешний мир передаются через эмоциональное восприятие субъекта, через производимое на него впечатление; средствами выражения
импрессивной ремы являются слова из категории состояния, качественно-оценочные прилагательные и наречия, отвлеченные имена соответствующей семантики [1: 119-128].
Основные разновидности текстовых тема-рематических структур были установлены
и описаны Бабенко Л. Г. Она выделяет следующие тема-рематические структуры: 1) каноническая ступенчатая тема-рематическая организация текста; 2) тема-рематическая
структура веерного типа с повторяющейся стабильной темой и разными ремами; 3) темарематическая структура веерного типа с многокомпонентной тематической частью и
одной ремой; 4) тема-рематическая структура с обобщенной темой, расчленяющейся в
текстах за счет конкретизации исходной темы; 5) автономные тема-рематические текстовые структуры. Сущность первого типа состоит в том, что в продвижении содержания
рема предыдущего высказывания становится темой последующего высказывания. Тексты второго типа могут иметь варианты лексико-грамматической репрезентации темы,
когда тематическая прогрессия может быть основана на повторе слова, являющегося
темой всех высказываний, на местоименном повторе, может быть производной, а также
обозначаться однократно с использованием только рем при дальнейшем семантическом
развертывании. Третий и четвертый типы тема-рематической структуры включают несколько тем и одну рему, при этом в четвертом типе обобщенная тема конкретизируется
другими темами. В пятом типе тема-рематические структуры внешне как бы не зависят
друг от друга, они самостоятельны и минимально привязаны к контексту [2: 310-313].
Контексты, представляющие собой чистое описание предметов обстановки, час34

то употребляются в художественной прозе В. Распутина. Такие контексты чаще всего
представляют собой однотипно построенные синтаксические единства с параллельной
организацией фраз и прямым порядком слов, которые воплощают в себе следующие формулы: «что–было–какое», «что – было – где» и «где – было (стояло и т. п.) – какое – что».
Но, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту синтаксических построений,
следует отметить такую черту синтаксиса писателя как осложнение его (синтаксиса) за
счет развернутых конструкций рядами однородных членов. Сравним, например:
Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным, грязным.
Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного сена валялись фуфайки, одеяла, мелкое, увязанное в
узлы тряпье; на убогом, голом и щелястом столе громоздилась гора посуды. Дарьин
самовар стоял на полу возле единственного окошка без нижней стеклины. Там, в этом
просвете, садилось солнце, под которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное,
годами удобренное мухами стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей,
где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом
курятнике с нарами, как насестом, у одной стены и длинным, как корыто, столом – у
другой, не пахло даже мало-мальски жилым духом [3: 362].
Основу данного описания составляет параллелизм построения, для которого свойственна препозиция сказуемого (на нарах…валялись фуфайки...; на…столе громоздилась
гора посуды…; там…садилось солнце…; под которым…топилось…стекло; на полу
была натоптана красная пыль; где…стояла железная печка). Такая синтаксическая организация позволяет обеспечить не только синтаксическое, но и интонационное единство
отрывка. Большинство предложений имеют разветвленную структуру с сочинительной
или подчинительной связью и осложнены причастными оборотами. Изобразительный
характер описания достигается за счет употребления сравнительных оборотов (узким,
как коридор; с нарами, как насестом; длинным, как корыто, столом), а также градации с
восходящим характером (запущенным, грязным). Ряды однородных членов с перечислительной интонацией также способствуют созданию особой выразительности описания
жилища. В этом фрагменте представлен комбинированный тип рематической доминанты – предметно-качественная рематическая доминанта, поскольку логическое ударение
несут слова, обозначающие названия предметов и прилагательные с семантикой оценки. Глаголы здесь указывают не на развитие действия, а на местоположение предметов
(валялись, громоздилась, стоял), а также сообщают о наличии в поле зрения наблюдателя предметов, функционирующих в момент восприятия (садилось солнце; топилось
стекло). Общая тема-рематическая организация фрагмента представлена автономными
структурами с переходом к ступенчатым тема-рематическим структурам.
Особого внимания заслуживают описания интерьера, являющиеся частью повествования. Например:
Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга; сладко посапывал во сне
возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна, огромной, одна на весь белый свет,
казалась изба, в которой все еще стоял слабый, дразнящий, с кислинкой, запах дотлевающих в самоваре углей – и слова возникали как бы сами собой, без усилий, память была
легкой и покладистой [3: 328].
В данном фрагменте описание передается через восприятие персонажей, что обу
словило преобладание импрессивной ремы, которая выражается с помощью качественно-оценочных прилагательных и наречий. О внутренней точке зрения в описании
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свидетельствует также глагол восприятия казалась, указывающий на наличие субъекта
восприятия. Для данного отрывка характерен незаметный переход от повествования к
описанию, который осуществляется благодаря параллельному построению частей сложного предложения с препозицией сказуемых (посапывал…мальчишка; мерцали окна; казалась изба; стоял… запах) с частными случаями последовательной (изба, в которой…)
и присоединительной связей (и слова возникали…). В то же время переход от описания
снова к повествованию является довольно резким в результате расчленения структуры
предложения и использования прямого порядка слов. Автономные тема-рематические
текстовые структуры с частным случаем канонической ступенчатой структуры служат
основой тема-рематической организации фрагмента.
Описания с элементами рассуждения также привлекаются писателем. Для таких
фрагментов характерна интонация рассуждения на фоне описания. Вот пример описания
местности, которое включает элементы рассуждения повествователя:
Та Матера и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут
коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное
дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так: гуще и
нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах и растворились
ворота во дворы – их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова
открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски – поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась
к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено
в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды,
потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться [3: 208].
Интонация рассуждения, характерная для данного фрагмента, обеспечивается не
только перечислительными рядами однородных членов, но также употреблением фраз,
свойственных рассуждению (та Матера и не та; все пока в жизни, в действии; а уж
повяла деревня, видно, что повяла; все на месте, да не все так), в которых выражается
оценка происходящему. Употребление глаголов совершенного вида со значением результативности также свидетельствует о рассуждающем характере фрагмента, поскольку
они отражают те изменения, которые произошли с деревней за последнее время и отражают точку зрения повествователя. Эти глаголы не обозначают действия. Для данного
фрагмента характерна предметная рематическая доминанта, так как движение мысли
фиксируется предметными ремами. Общая тема-рематическая организация фрагмента
представлена тема-рематическими структурами с обобщенной темой, расчленяющейся в
тексте за счет конкретизации исходной темы.
Для статичных описаний местности свойственно употребление статичной рематической доминанты. Примером может служить следующий отрывок:
Спала деревня: не лаяли, как вчера, собаки, не скрипели двери и не доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно. Тихо,
ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами… Были среди них
и нестарые, ставленные и тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и
врасти в землю, но и они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу, подвигаясь
к ней под короткой летней ночью еще на один шаг [3: 248].
В данном фрагменте состояние застывшей местности передается глагольными рема36

ми с помощью глаголов со значением состояния (стояли, были), а также причастных и
деепричастных оборотов. Статичный характер описания усиливается благодаря лексическим показателям покоя и умиротворенности (спала деревня; было пусто и спокойно;
тихо…стояли избы; ничем не выдавая своей жизни; смиренно стояли), а также инверсивному порядку слов с препозицией сказуемого. Для данного фрагмента характерна
тема-рематическая структура с обобщенной расчленяющейся темой, которая переходит
в каноническую ступенчатую структуру.
Представленному фрагменту со статальной доминантой противостоит по характеру
описания следующий фрагмент, основу которого составляют акциональные рематичные
глаголы:
Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и
горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все – стены, крыша, сени, стреляло
головешками, искрило, заставляя людей спячиваться; лопались и плавились стекла;
изнутри хлестким взмахом, точно плескал кто бензином, с фуканьем выметывались
длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было неба… Тесина на крыше вдруг
поднялась в огне стоймя и, черная, угольная, но все же горящая, загнулась в сторону
деревни – там, там быть пожарам, туда смотрите. И почти в тот же миг кровля
рухнула, огонь опал, покатились верхние горящие венцы – люди вскрикнули и отскочили [3: 264].
Для данного динамичного описания характерна акциональная рематическая доминанта, выражающаяся с помощью глаголов совершенного и несовершенного вида,
обозначающих действие, а также с помощью деепричастных форм, которые также оказываются вовлечены в динамику описания. Тема-рематическая организация фрагмента
представлена автономными тема-рематическими структурами и тема-рематическими
структурами с обобщенной темой.
В зависимости от передаваемой точки зрения в прозе В. Распутина можно выделить
объектно-описательные и субъектно-описательные изображения местности и интерьера.
Объектно-описательные фрагменты связаны с внешней точкой зрения повествователя
(аукториального типа в терминологии Ф. Штанцеля) и отражают взгляд повествователя,
наблюдающего за происходящим со стороны. Сравним:
Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль
Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой
стороны в Нижнюю улицу,- словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим
забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для
машин и рядом – проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам,
стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий
в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины
– на продовольственную и промтоварную [4: 4-5].
Этот фрагмент представляет собой описание местности с позиции стороннего наблюдателя. Цельность фрагмента обеспечивается предметными ремами, выраженными с помощью существительных и субстантивированного прилагательного (проходная). Глаголы в описании не несут логического ударения, поскольку они указывают не на действия,
а на существование или местоположение (располагались, тянулся, выходил, не стояла,
лежала, вело). Для данного описания характерен такой тип тематической организации
как параллельное соподчинение, где части предложения подчинены единой схеме: что
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– было (располагалось и т. д.) – где (какое) – для первого и второго предложений, а также:
(где) – стояло (вело и т. д.) – (где) – что – для третьего и четвертого предложений. Здесь
есть также и частный прием последовательного развития текста (буквой «Г», длинный
конец которой…). Примечательно также то, что данное описание включает элементы
рассуждения, о чем свидетельствуют вводные слова и конструкции с оттенком модальности (как теперь правильней говорят; разумеется), которые выражают отношение повествователя к описываемой картине. Для данного фрагмента свойственна каноническая
ступенчатая тема-рематическая организация текста, при которой рема предыдущего высказывания становится темой последующего.
Субъектно-описательные фрагменты связаны с внутренней точкой зрения повествователя и отражают взгляд героя или повествователя от первого лица, непосредственно
участвующего в происходящем. Например:
Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она – дома, не
дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а
и межоконье – большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери,
надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы – кругом пусто, голо,
отказно [3: 251].
Представленное описание является частью свободного косвенного дискурса, который передает мысли героини, связанные с наблюдаемой картиной. В этом фрагменте
окружающая обстановка передается через восприятие субъекта, в результате чего логически выделенными оказываются оценочные прилагательные и наречия с семантикой
пустоты (голые, голо, пустые, пусто, отказно). Здесь, соответственно, следует говорить
об импрессивной рематической доминанте, обеспечивающей цельность фрагмента и способствующей выражению внутренней точки зрения повествователя. Тематическая организация данного фрагмента представляет собой параллельное соподчинение на основе
номинативных частей предложения, усиленных лексическим параллелизмом (повторы
<голые>, <пустые>) с отдельными случаями последовательного развития (стены, на
которых…; надпечье, откуда…). В целом, тема-рематическая структура отрывка представлена веерным типом с многокомпонентной тематической частью и одной ремой.
Завершим исследование выводами в обобщающей таблице, где укажем, как зависит
тип рематической доминанты и тема-рематической структуры от вида описания:
тип рематической разновидность тема-редоминанты
матической структуры
предметно-качеста) чистое описание
автономная
венная
б) описание – часть
1. функциональноимпрессивная
автономная
повествования
смысловой
в) описание с элементами рассужпредметная
с обобщенной темой
дения
с обобщенной темой→
а) статичное
статальная
каноническая
2. по характеру опиступенчатая
структура
сания
б) динамичное
акциональная
автономная
с обобщенной темой
признак
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вид описания

а) субъектно-описательное

импрессивная

веерная с одной ремой

3. по типу передаваемой точки зрения б) объектно-описательное

каноническая
ступенчатая
предметная
каноническая
ступенчатая
Дальнейшее изучение синтаксических особенностей описательных контекстов в
прозе В. Распутина позволит выявить своеобразие синтаксиса портретных описаний в
произведениях писателя.
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ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ГАСЛА
Граматичний рід у непрямий спосіб чи певним спеціальним чином корелює з ґендерною картиною світу. Мова має певні можливості в плані вираження концепта «стать»
– морфологічні, лексичні та інші. В першу чергу це функціонування категорії граматичного роду, динаміка її розвитку. Можуть бути вивчені психолінгвістичні дані про співвіднесення категорії роду та екстралінгвального фактора статі, врахування впливу на ці
процеси мовних закономірностей аналогії, економії та інше. Граматичний рід посідає
певне місце у свідомості мовців тої чи іншої мовної спільноти, входить до системи асоціацій, очікувань, мотивацій тощо [7] .
Будемо розглядати фактор граматичного роду у підсистемі політичного дискурсу
– гаслах політичних програм і відповідно у політичній рекламі. Гасло – мовна форма, так
само як і девіз, прислів’я, максима може бути представлена фразою, словом чи синтагмою
і містить повідомлення, яке не можна розділити (неподільне), є самодостатнім, не потребує коментарів і має тенденцію бути анонімним. Адресанти гасла – суспільні, комерційні, політичні групи тощо планують, що він буде впливати на колектив, натовп, масу.
Доводити, аргументувати, переконувати – його другорядні функції. Головна його функція – подавати готовий висновок [11, 142]. Гасло слугує масовому вжитку, принципово


Ці нотатки стали можливими завдяки обговоренням ґендерної проблематики у відділі соціолінгвістики Інституту української мови НАН України.
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повторюване, фонетично та ритмомелодійно приємне, легке для репродукування, його
ефективність ґрунтується на тій дискурсивній необхідності, яку треба задовольнити.
Гасло імітує просту логіку, образно кажучи, долаючи заборони, пробуджує в нас дитину і говорить тільки про те, про що говорить. Воно є переддумкою, що робить думку зайвою, гальмує рефлексію. Гасло знаходиться за межами категорії істинне-неістинне, тобто
воно може бути і правдою і неправдою, чи, точніше, не є ні правдою, ані неправдою.
Що становить силу гасла? Це в першу чергу прямий вплив на свідомість. Гасло
ефективне, оскільки нічого не говорить, чи майже нічого не говорить в традиційному
розумінні комунікативної функції мови [11, 85]. Політичне гасло має такі властивості –
1) Апелює до групових інтересів нації, класу, партії, які акумулюють священні інтереси індивіда чи в ім’я яких приносить свої інтереси індивід. Воно має завдання, що
стосуються влади, сили партії чи країни.
2) Об’єднує, формує горизонтальні комунікативні зв’язки у соціумі. Воно підштовхує реципієнта до усвідомлення інформації про те, як він ідентифікує свою партійну
приналежність та за кого голосувати. Сила впливу політичного гасла проявляється у конкретному соціальному, історичному контексті, як, наприклад Так! 2004 року.
3) Ширшою категорією від гасла політичного є ідеологічне гасло. Ідеологічне гасло
є специфічним феноменом і можна сказати – чимось більшим за гасло. Також підкреслимо, що поняття «ідеологія» є менш визначеним (прозорим) аніж поняття «гасло» [10].
Ми будемо розглядати фактор граматичного роду у гаслах двох визначальних на початку 2000-х років електоральних кампаніях – виборах до ВР України 2002 року і президентських виборах 2004, які переросли у Помаранчеву революцію. Вибори 2004 року
дали безпрецедентний в історії України масив політичного дискурсу майже в усіх сферах
спілкування і значну частину його опубліковано. Йому вже присвячено велику кількість
наукових студій, у тому числі мовознавчих [3; 9; 1].
Відзначимо також, що базові політичні гасла, такі як Наша Україна (початково назва
блоку у 2002 році) чи Так Ющенко у 2004 за кілька років трансформувались в ідеологічні,
ставши символами політичних, ідеологічних криз та змін початку тисячоліття.
Визначимо три базові ознаки ідеологічного гасла –
1) Спонтанність. Ідеологічне гасло не створюється рекламною агенцією чи партійним іміджмейкером. Це громадська думка певної соціальної чи політичної групи.
Низка газетних чи усних гасел про «старі добрі часи» до 91 року, які можуть вводитись формою за Союзу ... – і далі йдуть ностальгічні спогади. Гасла чи назви визначних
подій початків доби незалежності, які набули ознак гасла – суверенітет, референдум 1
грудня, чи пізніше злодіям тюрми – втрачають політичний компонент.
2) Тривалість. Ідеологічні гасла існують довго, або взагалі не існують. Вони можуть повертатися, спричиняючи певне переосмислення – залізна завіса (часів СРСР)
– східний кордон Євросоюзу.
Ідеологічне гасло є підтвердженням колективної практики. Ющенко! Так! – і врешті В. А. Ющенко став президентом. Політичне гасло має конкретну мету: аби певна
соціальна, вікова, соціальна група певним чином проголосувала. Ідеологічне гасло ві
Це словосполучення ми вживаємо у дискурсивному сенсі – так цю подію називали у медіях, побутовому, та й науковому спілкуванні. Соціологи чи політологи дискутують і будуть дискутувати чи то
була революція. Відзначимо принагідно, що цей термін є найбільш уживаним не тільки у прихильників, але й опонентів В. А. Ющенка за часів Помаранчевої революції – Напр.: [5].
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дображає довготривалу практику певної соціально-політичної, релігійної тощо групи.
Тому воно часто є більш туманним, менш ясним. Такі кліше як за якість життя чи за нове
суспільство мають невизначене значення [11, 94 – 95].
Застережемо, що наші спостереження над граматичним родом ключових слів гасла
мають частковий та формальний характер: не йдеться про розгляд особливостей конкретної мови в плані можливостей вираження по відношенню до категорії гендера. Втім,
оскільки гендерні ознаки корелюють із підсвідомим, то на рівні гіпотези можна висловити припущення, що граматичний рід може впливати на формування мотивацій виборців.
Розглянемо фактор граматичного роду у гаслах кампанії 2002 року. Перед виборами
до ВР України 2002 року партії та блоки представили до Центральної виборчої комісії
свої програми. З офіційного сайту Центрвиборчкому програми надрукувала газета Голос
України. Згідно чинного законодавства це є офіційною публікацією. В структурі майже всіх програм представлено одно чи кілька гасел. Гасла мають низку ключових слів,
як правило, іменників. Це принципово важлива частина партійних програм, адже саме
гасла використовувались у передвиборній пропаганді, наприклад, на телебаченні, на візуальних носіях, тощо. Наприклад, програма партії «Яблуко» складається лише з вірша
Василя Симоненка Ти знаєш, що ти Людина …. (Далі всі ключові слова жіночого роду
виділено). Тобто, цей рядок є єдиним гаслом цієї партії і основним засобом передвиборчої пропаганди. Відзначимо також, що це є типовий формат рекламного гасла – Не дай
собі засохнути, Що ти знаєш про баскетбол тощо і містить питальну чи стверджувальну
дієслівну форму.
Політичні гасла мають компонент, який часто називає мету політичної інтенції і виражений іменником – мир, рівність, братерство, щастя, свобода; залізна завіса; боротьба за роззброєння; ти знаєш, що ти людина.
Іноді програма може не мати гасел, але мати преамбулу, де визначено мету чи основні цілі. Так, наприклад, блок політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко»
у преамбулі формулює свою мету, яка має дві складових – розвиток духовності і воля
до справедливості. Самі назви партій та блоків, до речі перше слово жіночого роду, а
друге чоловічого, містять іменну частину, що релевантна граматичному роду. Наприклад,
Україна у словосполученнях Наша Україна чи За єдину Україну. Рід у цих словосполученнях підкреслено ще й займенниками.
Виокремлення гасла, преамбули, а також ключових слів є прозорою і достатньо очевидною, але не формалізованою лінгвістичною процедурою. Ми скористаємось описовим підходом і визначимо граматичний рід ключових слів передвиборних програм. У
гаслі і преамбулі двох програм, які ми подали як приклади, майже всі ключові слова
жіночого роду: Людина у програмі «Яблука», а у програмі «Тимошенко» – мета, складова, духовність, воля, справедливість – жіночого роду. Назви партій не є гаслами, але
містять ознаки подібності до ідеологічного гасла – це такі слова як комуністична, соціалістична, соціал-демократична, які входять у відповідні асоціативно-дериваційні
ряди і мають сильно виражені значеннєвості.
Подамо ключові слова з гасел та преамбул деяких партій та блоків і зафіксуємо граматичний рід цих іменників.
Могутність, Україна – (Морська партія…).
Мова, єдність, життя – c. р. (Руський блок…).
Дитина, жінка, сім’я, молодь (Жінки за майбутнє…).
Сім’я, дитина (Новий світ).
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Влада, довіра, підтримка, конкретність, рішучість, держава, перспектива, економі, регіон – ч. р., суспільство – c. р., світ – ч. р., розвиток – ч. р. (За єдину Україну).
Гідність, людина, процвітання – c. р., добробут – ч. р. (Наша Україна).
Ми не можемо відповісти на питання, які асоціації, мотивації чи очікування у мовних
спільнот виборців України викликає граматичний рід. Завдання піарщиків, які працювали над текстами програм очевидне – викликати підсистему асоціацій, яку можна узагальнююче назвати позитивною і спирались у сучасних умовах на ту чи іншу пропагандивну технологію. З іншого боку, можна думати, що лідери політичних партій та їхні
дорадники писали чи редагували гасла та преамбули до своїх програм «щиро від душі»,
ґрунтуючись на своїй світоглядній системі та мовній інтуїції.
Гіпотетично цілком можна уявити, що ключові слова гасел будуть чоловічого чи середнього роду, а не головним чином жіночого як 2002 року: мир, прогрес, щастя, розвиток, соціальне партнерство, подолання безробіття.
Відзначимо також, що у дискурсі виборів-2002 можна простежити мовні засоби характерні для політичного дискурсу часів Радянського Союзу [2]. Йдеться про продуктивність віддієслівного іменникового словотвору могти → спроможність; ступати → доступність; підвищувати → підвищення;
захищати → захист; досягати → досягнення; зберігати → збереження тощо.
Ці іменники можуть бути як жіночого, так і середнього чи чоловічого роду.
Розглянемо ключові гасла виборчої кампанії 2004 року. Порівняння гасел виборчої
кампанії 2002 року з виборами президента 2004 дає самоочевидний висновок про елімінацію граматичного роду. У виборах 2004 року саме в гаслах кампанії В. Ющенка майже
не представлено граматичний рід.
Базові гасла Так (Ні) взагалі невідмінювані слова. Так – є прислівником, часткою і
сполучником [6]. Праслов’янська та індоєвропейська етимологія слова так мабуть не
потребує коментарів, у сучасній українській мові воно споріднено слову такий. Так ніби
створює дискурс глобального діалогу. З так створено багато гаслових форм Ющенко! Так,
так, так! Так – красиве, дзвінке слово. Відзначимо, що фонетичний аналог засвідчений і
в російському політичному дискурсі – Так победим. Не викликає сумніву, що розробники
кампанії 2004 не забували і про російськомовного виборця.
Хоча відзначимо, що Так асоціюється з іменниками другої відміни чоловічого роду
– рак, мак, тоді як один з російських еквівалентів да, наприклад, з жіночим родом – она і
іменниками першої відміни, з кінцевою голосною. Також воно гіпотетично має фонетичні асоціації «легкого», «дзвінкого» – тук-тук, тікі-так [8].
Інший базовий слоган виборів вірю, знаю, можемо – перша особа однини та третя
особа множини – в українській мові не мають формального вираження граматичного
роду. Гасла, які були введені у грудні 2004 – мир Вам, вірте – друга особа множини також
не мають вираженого роду ані в іменниковій, ані у дієслівній формі. Гасла, які мали також і пісенну версію – нас багато і нас не подолати – також нерелевантні граматичному
роду.
Відзначимо, що за парадоксальним збігом обставин, майже всі лідери Помаранчевої революції мали прізвища на -енко, які у nominativus мають аналогічні форми граматичного роду. Були мітинги на Майдані, в яких всі виступаючі мали прізвища на -енко.
Також відзначимо, що слова Президент, прем’єр – міністр не утворюють в узусі української мови морфологічних ознак жіночого роду, на відміну від, наприклад, директор
– директорка, керівник – керівниця. Але цього не можна сказати про форми секретар
– секретарка щодо секретар(ка) Ради національної безпеки.
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Позначені граматичним родом мовні форми займали у дискурсі кампанії помаранчевих периферійне місце. Вірю в Україну тощо Україна – жіночого роду, але це виділене,
марковане слово. Вірю – перша особа однини у теперішньому часі в українській мові нерелевантна граматичному роду. І в цьому є відмінність з кампанією 2002, в якій базовим
гаслом було Наша Україна.
Натомість у виборчій кампанії В. Януковича базові гасла були позначені граматичним родом, де вочевидь було два базових гасла – Тому що.. і Вибір 2004 .... Наш вибір
Янукович... – за демократію і справедливість тощо. Вибори 2002 – ціль, мета, яка виражається іменником. Ці гасла є подібними до типових гасел кампанії 2002 року. Базове
гасло кампанії Януковича побудоване як формулювання цілі чи мети – Наш вибір 2004
Янукович.
Подібну мотивацію має і гасло Так! Ющенко. Але мовні форми різні – наш вибір є
типовим неповним реченням, якщо його розгорнути, то вийде – нашим вибором кандидата на посаду президента є В. Янукович. Неповним реченням є і конструкція Тому що...
Тому що ... вимагає прикметника у чоловічому роді, відповідно до фізичного носія ознаки – мудрий, справедливий, конкретний. Ця конструкція виявилася продуктивною і для
мовних жартів – Тому що в натуре конкретний пацан і за базар отвєчаєт [3]. Ці гасла не
мають модальності гасел помаранчевих.
Для гасел кампанії помаранчевих характерним є зняття роду у формах множини та
теперішнього часу. Тоді як дискурс програм і гасел виборів 2002 були релевантні майбутньому часу, вираженому як граматично, так іншими засобами, адже йшлося про майбутнє – що вирішить партія чи блок, якщо пройде до Верховної Ради [4].
За межами нашого дослідження залишається також загальний аналіз функціонування та дистрибуції граматичної категорії роду в українській мові. Адже порівняння
загального описання та часткового випадку дистрибуції категорії граматичного роду у
гаслах виборчих кампаній 2002 і 2004 років могло б виявити б низку гендерних закономірностей та правил.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ АВТОРСЬКОГО «Я»
(на матеріалі творчості Володимира Винниченка та Уласа Самчука)
В статье исследуется лингвостилистическое понимание авторского «Я» на материале творчества В. Винниченко и У. Самчука в аспекте выявления концептуальных
лексических единиц образующих в целостно-субъективных и частично-объективных,
внутренних и внешних моделей авторского «Я» в структурах художественного текста при формировании личности. Первой такой формой есть человек, выступающий
от имени»Я», другой такой формой есть душа (сердце) человека, характеризующиеся в
коннотациях с местоимениями «ты», «он», «она», «они».
The analysis of V. Vinnichenko’s and Y. Samchyka was done in the article by the presence
of the conceptual lexical units being formed in different internal and external models of the
text. The first such model is a human, the second one is the soul of the human, which are being
described by the pronouns «you», «le», «she», «they».
У мові художнього твору «Я» є основним поняттям цілого ряду трактування особистості [1]. У самому розумінні цього слова «Я» є інтегральною цілісністю людини,
її внутрішньою приналежністю самій собі, на основі якої особистість вирізняє себе у
зовнішньому світі та у самому собі.
Розрізняють індивідуальне та соціальне «Я». Індивідуальне має в собі фізіологічне,
біологічне та психологічне значення. [4]. З біологічним «Я» взаємопов’язується динаміка
психологічного стану особистості у ході інтроспективного спостереження через внутрішнє пізнання світу людиною. Завдяки органічному розвиткові самопочуття «образ Я»
вбирає в себе і соціальні компоненти, джерелом яких є взаємодія особистості з іншими
людьми [3], і взаємопов’язаний з мовною картиною світу (МКС). Тому актуальним з
погляду сучасної української лінгвостилістики у науковому плані є дослідження мови
художньої літератури, теорії тексту і вивчення мовної картини світу, що спираються на
антропоцентричний чинник, у виборі різних мовно-виражальних засобів у комунікативному аспекті і характеристиці таких ключових понять як «мовна особистість», «індивідуальність», «мовна картина світу» та авторське «Я». Результатом цієї інтеграції є самоототожнення та самосприйняття особистістю власної сутності, які зумовлені процесом
розширення самого значення «Я» та його внутрішньою конвергенцією у мовній картини
світу і як процесу формування авторського «Я». Цим обумовлено вибір об’єкту дослідження.
Дослідженню мови художньої літератури в україністиці присвячені праці І. Г. Гри© Науменко Л. О., 2008
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цютенка, І. К. Білодіда, С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнка, Н. М. Сологуб, Л. О. Ставицької, Л. О. Пустовіт, О. Г. Чумак, С. П. Бибик, Г. М. Сюти, Г. П. Бикової, І. М. Бабій
та ін. У русистиці – це відомі праці про мову художньої літератури В. В. Виноградова,
Г. О. Винокура, Б. О. Ларіна, Л. І. Донецьких, Н. Б. Черемисіної та ін. Опрацювання теоретичних питань стилістики, стильових взаємовпливів у літературній мові висвітлено
у працях В. С. Калашника, Л. І. Мацько, О. Д. Пономарева, О. А. Сербенської, Н. Г. Сидяченко, Л. О. Ставицької, К. Ф. Шульжука та ін.
Оскільки особистість реалізується в мові, яка несе на собі відбиток різних індивідуальних особливостей людини, спробуємо простежити авторське розуміння «Я» на матеріалі творчості Володимира Винниченка та Уласа Самчука. Дослідження авторського
«Я» на творчості В.Винниченка та Уласа Самчука розглядається вперше. У цьому новизна представленої праці.
Метою дослідження даної проблеми є розгортання суб’єктивних і об’єктивних,
внутрішніх і зовнішніх моделей авторського «Я» у структурах художнього тексту при
формуванні особистості.
Методика дослідження ґрунтується на комплексному системному підході до об’єкта
вивчення, що здійснюється у комплексі елементів, які взаємодіють у їхній динамічній
цілісності. Широке застосування у роботі знайшли принципи, характерні для описовоаналітичного методу.
Індивідуальне слововживання у мовотворчості письменника є особистісним осмисленням через усталені мовні засоби. Ще О. О. Потебня висунув положення про єдність свідомості й мови, яке він виводить із «глибини індивідуальності» [5]. Аналізуючи взаємозв’язок мови й мислення, він довів, що свідома діяльність утворюється за
допомогою мови. Принцип системного підходу в контексті дослідження поняття «мова
художнього твору» дає можливість розглядати поняття «індивідуальна свідомість», під
яким розуміємо «індивідуально упорядковану систему когнітивних моделей, які відображають навколишню дійсність у категоріях тексту» [2]. Ця система когнітивних моделей
вимагає чіткої структури картин світу і виду концепта.
Враховуючи те, що мовна картина світу має велику силу над світосприйняттям особистості, її концептуалізації та інтерпретації світу, вона є внутрішньою, змістовною
формою художнього твору, у якому чітко видно авторське «Я» й розуміємо як прояв
мовної особистості автора, його духовності, індивідуальності та самосприйняття внутрішнього світу людини. Авторське «Я» (авторська свідомість) у мові художнього твору
виступає і як інтелектуальний прояв, що ілюструє подальший розвиток концептуального
мислення і створення індивідуальної (власної системи бачення світу), що ґрунтується на
інтерпретації реального факту.
МКС у своїх певних якостях історично, культурно, естетично та психологічно вмотивована, її образні та семантичні моделі пристосовані до суб’єктивно-логічного статусу
свідомості.
У МКС образ людини подається у двох протилежних один одному формах: суб’єкта
і об’єкта мови (героїв, персонажів, висловлювань), що простежується у різних мовних
засобах. Характерно, що всі об’єктні або суб’єктні моделі орієнтовані на семантичний
потенціал мови – «внутрішньої» і «зовнішньої» її структури.
Варто зазначити, що за своїм змістом і суб’єктивні і об’єктивні, внутрішні і зовнішні
моделі авторського «Я» завжди антропоцентричні.
У системі лінгвостилістики і в мові художнього твору, що поєднують у плані змісту
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наповнення лексико-граматичних способів вираження цього світу виражений у цілісносуб’єктивній і частково-суб’єктивній формах:
Першою такою формою є Людина, що виражає реалістичний спосіб семантичного
зображення суб’єкта із її психологічною мотивацією у формі висловлювань персонажа,
самого автора (від імені «Я»). У цьому разі особливо враховується психологічний стан,
якості і характер людини.
Другою формою є душа (серце) людини. Такий спосіб характерний для комунікативних висловлювань персонажів у конотаціях із «ТИ», «ВІН», «ВОНА», «ВОНИ», що є
умовними для авторського «Я».
Описуючи різні фрагменти образної мови внутрішнього світу людини з авторським
«Я» й описуючи семантико-стилістичні компоненти душі (серця) у творах В. Винниченка
та Уласа Самчука, виокремлюємо три позиції:
друге «Я» або персоніфіковані душа (серце);
простір, у якому локалізуються почуття, певні образи і їх зображення;
певний об’єкт – система духовної дії або впливу на людину.
Кожна із названих семантико-стилістичних категорій у художній прозі В. Винниченка та У.Самчука створює різні стилістичні засоби і тропи, котрі виражають складні уявлення людської психіки внутрішнього буття людини із компонентами душа (серце), що
вимальовують єдиний образ особистості у процесі формування авторського «Я».
Так, у прозових творах В. Винниченка душа і серце визначаються антропоморфними
епітетами душа золотиста, вузенька, безстрашна, нечіпана, тужлива, сльозиста, невинна;
серце просте, німе, смішне, веселе, заплакане, сумне. В У. Самчука душа ніжна, наївна,
невинна, жива; серце ніжне, пусте, живе, розбите. « ... І невинну душу для іншого вона
береже...» [8; 345]; «В золотисту душу впиваються … струни туги» [4; 10].
Компоненти авторського «Я» душа (серце) людини, втілюються у прозових творах
В.Винниченка та У.Самчука в індивідуально-авторських метафорах (їх значно більше,
ніж антропоморфних епітетів). У В. Винниченка душа посміхається, плаче, ридає, завмирає, виспівує, сміється, радіє; серце плаче, стискується, грає, співає, ридає, засинає,
зомліло. В У. Самчука душа тривожиться, страждає, сумує, радіє, співає; серце гризе,
здавлює, стомлює, дивиться. Душа … як раб завмерла [8; 363]; Душа посміхалася любовною посмішкою [4; 52]; Ридали струни серця [4; 91)]; Серце плакало [3; 366]; Сумно
стискується серце [4; 159)].
В обох письменників за своїми мовно-виражальними засобами, індивідуальністю і
концептуалізацією авторської уяви постає у художніх творах і просторова інтерпретація
компонентів душа (серце), що відображають внутрішнє бачення світу людини. Максимальною експресивністю та індивідуальним поетичним замислом наповнюються ці компоненти для змалювання авторського «Я», що містяться у цьому просторі,
В аналізованих творах за рахунок тропів розкривається то природно-пейзажні асоціації, то асоціації конкретного предметного простору: «Я душу ніжну... твою бачу, як
степ український» [4; 52]; «Я чую шелест жита в серці, у душі моїй… і на обличчі видно
тугу серця, сльози, піт людський... вичерпай ти з неї отой сум... «У серці соняшник розцвів...» [8; 87].
У третій формі, де розкривається система духовної дії або впливу людини на певний
об’єкт компоненти душа (серце) також мають достатньо характерні для них асоціативне значення, що найчастіше створюються антропоморфними епітетами, метафорами,
порівняннями. Наприклад, у В. Винниченка душа болить, синіє від удару, тривожиться,
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репає. В У. Самчука душа змінюється, зомліває, холоднішає, зжимається від болю, зупиняється.
Таким чином, наповнені асоціативні компоненти концепту-моделі винниченківської
душі (серця) та душі (серця) У. Самчука відтворюють національно-мовну картину світу
і разом з тим мають певні семантико-стилістичні мовні одиниці, що виражають певний
зміст і форму цих асоціацій. Так, душа-зміст – це двійник ліричного героя, наділений
усіма людськими якостями розмірковувати, співчувати, співпереживати і страждати. Відповідно авторському «Я» – це і співрозмовник, і спостерігач, і суддя, і разом з тим довірена особа, радник, співпереживач усіх емоційних та інтелектуальних проявів особистості,
в якому авторське «Я» наповнене внутрішнім простором особистості, її психологічними
та інтелектуальними проявами.
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Сваричевська Л. Ю.
(Львів, Україна)
СИМВОЛИ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
(на матеріалі поезій Василя Симоненка)

Відповідно до естетики поетичного мовлення, безліч образів розгортається у символічні структури з поверхневим (лексико-семантичним) і глибинним (смисловим) рівнями. Символи у поетичному тексті актуалізуються через мовні маркери, основними
з яких є лексеми, що виводять на текстову поверхню глибинні смисли і архетипового і
індивідуально-авторського характеру. Кожний символ має свої мовні маркери – як прямо номінативні (у вигляді лексем чи синтагм), так і асоціативні.
Ключові слова: Василь Симоненко, символ, символічне значення, мовний маркер символу.
В соответствии с эстетикой поэтической речи, множество образов разворачивается в символические структуры с поверхностным (лексико-семантическим) и глубинным (смысловым) уровнями. Символы в поэтическом тексте актуализируются при помощи языковых маркеров, основными из которых являются лексемы, которые выводят
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на текстовую поверхность глубинные смыслы и архетипичного и индивидуально-авторского характера. Каждый символ имеет свои языковые маркеры – как прямо номинативные (в виде лексем или синтагм), так и ассоциативные.
Ключевые слова: Василь Симоненко, символ, символическое значение, языковой маркер символа.
According to the aesthetics of poetic speech great number of artistic images has the
symbolical structures with surface (lexical, syntagmatic) and deep (meaning) levels. Symbols in
artistic text are activating through the instrumentality of linguistic markers among which basic
are lexemes. The symbolic markers raise to a surface text level the archetype and individual
author’s deep senses. Any symbol has direct and indirect (associative) markers.
Key words: Vasyl Symonenko, symbol, symbolic meaning, linguistic marker of symbol.
Для визначення особливостей поетичної функції мови важливим є виявлення вживаних художниками слова символів та символічних слововживань. Характер символів та
словесних асоціацій, що пов’язані з ними, можна вважати суттєвою рисою художнього
дискурсу (в розумінні дискурсу як зв’язного мовлення у контексті різних фонових та
конструктивних чинників – соціолінгвальних, культурних, психологічних, етноісторичних, ментальних, функціонально зумовлених тощо), тому що символіка кожного видатного письменника у великій мірі дає уявлення про художню модель світу, яку він конструює. Символ – це не троп чи орнаментальний художній засіб, а невід’ємний елемент
будь-якого поетичного мовлення, що функціонує як «двостороння одиниця, яка несе в
собі опозицію між: вираженим і невираженим, смисловим і духовним, кінцевим і нескінченним, екзистенційним і есенційним, суспільним і індивідуальним, свідомим і несвідомим...» [1: 433]. Проблема полягає у кваліфікації того чи іншого образу як символу, а
також визначенні певних мовних одиниць як маркерів цих символів.
З герменевтичної точки зору, «символічне, і особливо символічність у мистецтві
грунтується на нерозривній єдності натяку і затаювання. Твір мистецтва, в своїй унікальності, не є простим носієм певного сенсу, який можна було б виразити й через інші носії.
Сенс мистецького твору скорше в самому його існуванні. Щоб уникнути фальшивих асоціацій, слід було б замінити слово «твір» іншим словом, скажімо, словом «утворення» [2:
80]. Гадамер відзначає, що «мистецтво – не просто відкривання певного змісту, сенсу, яке
відбувається через нього. Скоріше вже слід було б сказати, що справа мистецтва – приховувати сенс твердо, так щоб він не розпливався і не щезав, а був закріплений і схований
у структурі утворення» [2: 80-81]; «символ, тим часом, досвід символічного має на увазі,
що окреме, особливе постає як уламок буття, здатний з’єднатися з відповідним йому
уламком у цілість, або також, що це – давноочікувана частинка, яка доповнює до цілого,
фрагменту життя, який завжди шукають» [2: 79].
Аналіз символу вимагає подвійної інтерпретації: семантичної локалізації окресленого цілого (постаті, предмету, ситуації, пейзажу, навіть фабули), представленої різними мовними маркерами (словами, словосполученнями, реченнми тощо), і розпізнання в
тому цілому зашифрованих значень.
Так, скажімо, читаючи рядки В. Симоненка: «Ти стоїш, небагата й непишна, виглядаючи з саду в луг. Рясний цвіт обтрусили вишні на солом’яний твій капелюх» – людина,
знайома з творчістю Т. Шевченка, сприйме ключові слова «з саду», «вишні» як сигнали
затекстового символу «садок вишневий коло хати» = Батьківщина, Україна.
Концепт символу потенційно містить у собі всі можливі конкретизації предметів, ба48

гатозначну смислову перспективу його розгортання в поетичній дійсності, а семантична
локалізація символу відбувається, відповідно, у вигляді того чи іншого лексико-граматичного представника, якого можна ще визначити як експонент, або мовний маркер символу. Найбільш типовими символами (експонент+зміст) у текстах поезій В. Симоненка
видаються наступні.
Символи, виражені іменниками-загальними назвами: богу́нці =славетна історія
українського народу; верба = посивіла, стара мати; весна =щастя; вітер = свіжі почуття,
почуття кохання; вуаль = минуле; годинник = час, спостереження за часом і подіями; ґрати = буденні обов’язки; дівча = рідна земля; жорна = тяжка праця дідівським способом,
сила народу; земля = батьківщина; зірка = кохана; квіти = чиста душа, добро душі; коні
= стрімкі роки, наповнені активним життям; косар = чесний, щирий поет, поет-»працелюб»; крила1 = життєва сила; крила2 = натхнення; талант; кров1 = життя; воля до життя;
кров2 = смерть; кров3 = тяжка праця; місто1 = люди, народ; місто2 = світле майбутнє; місяць = хлопець, парубок; небо = вічність; паляниця = мудрість праці; піт = тяжка праця;
піч = тяжка праця; світло = життя; майбутнє; сонце1 = кохання; щастя у коханні; сонце2
= краса; сонце3 = радість; сонце4 = вічність, життя; сонце5 = дитина; степ = безмежний
простір; тополя = дівчина; туман = сумніви; хата = мала батьківщина, рідний дім; холод
= порожні дні без кохання; човен = щастя, надія.
Символи, виражені іменниками- власними назвами: Венера = краса; Європа =
втілення чужого, ворожого; Італія = мрія; Київ = краса; Кобзар = дух України, її культурно-поетична невід’ємність; Крузо = самотність; Львів = історія, мужність; Прокруст =
обмежений наставник; П’ятниця (образ із роману Д. Дефо «Робінзон Крузо») = антипод
самотності (друг або ворог); Русь = історична батьківщина, нескорена; Спартак = борець за волю; Титан = непереможний, нескорений український народ; Леся Українка =
незламність, сила духу.
Символи, виражені прикметниками: білий1 = мрія, чистота, рідний, щасливий;
білий2 = простий, примітивний; білий3 = скорбота, забуття; рожевий = ілюзорний, вигаданий; сивий = давній, старий; червоний = тривога, неспокій; чорний1 = злоба, злий, ворожий; чорний2 = могильний; страждання.
Символи, виражені дієсловами: дрімати = жити байдуже, неактивно, без яскравих
почуттів; спати1 = кволо, неактивно жити; спати2 = жити без кохання.
Символи, виражені займенниками: Я = особистість, справжня людина.
Символи, виражені немовними знаками (напр., математичними):
Х+У = Ти, кохана.
Символи, виражені словосполученнями: білі коні = мрія; біла хата, білява хата =
батьківщина; весняний грім = несподівана, непрохана, нежданна, безнадійна любов; гнути спину = принижуватись; рожеві лебеді = мрії; меч Святослава = бойовий дух народу;
кроки князя Святослава = пам’ять про славу перемог; площа Богдана = Київ; пучок суниць = людське добро, теплі стосунки; рідна мова = душа народу; рожева вуаль = ілюзії;
садок вишневий = батьківщина.
Символи, виражені однорідними членами речення: а) загальними назвами (верби, тополі = батьківщина, Україна; діти, хата = показне, рекламне щастя; диктатори,
королі, імператори = втілення зла, тиранії; замки, храми = безсмертя праці народу; б)
власними назвами (Байда, Богдан = історія українського народу; Колумб, Магелан = втілення духу романтики; Копернік, Джордоне, Шевченко = справжня велич; Тимур, Аттіла = руйнівна сила).
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Оскільки символ як семіотична одиниця складається з двох планів (плану вираження,
або експоненту, та плану змісту), то можна показати найбільш типові для лірики Симоненка символи в обох планах. Експонентом символу виступає загальна або власна
назва – в першу чергу іменники; експонентів-прикметників досить обмежена кількість
(переважно це прикметники на позначення кольорів); в деяких поезіях зустрічаються
експоненти-дієслова, але такі символи не є типовими для Симоненка; нерегулярним та
непродуктивним є експонент-займенник. Досить часто символ виражається за допомогою словосполучення; якщо ж символічне значення потребує уточнення або, навпаки,
розширення, узагальнення, то експонентом може виступити така синтаксична конструкція, як однорідні члени речення, наприклад, експонентом, що уточнює, конкретизує
символізацію історії українського народу виступає ряд власних імен «Байда, Богдан»,
а експонентом, що поширює, узагальнює символічне уявлення про справжню велич
людини виступає ряд власних імен «Копернік, Джордоне, Шевченко». Іноді символічне поняття може бути виражене цілим текстом, коли ключове слово не називається, а
тільки розуміється – так, як у вірші «Світ ясний – мережево казкове!» слово «Україна»
або «батьківщина» не називається, експонентом виступає цілий текст, за яким стоїть
глибинне символічне уявлення про рідний край та емоційне ставлення до нього. Названі
експоненти, або плани вираження (від слова до цілого тексту) передають філософські
роздуми, особливості світосприйняття, почуття, поетичні узагальнення що виростають
до символічного звучання.
Серед експонентів поетичної символіки текстів В. Симоненка можна виділити такі
лексико-семантичні групи (ЛСГ): метеорологічні та стихійні явища: вітер, туман, холод,
весняний грім, пожежа; назви ландшафту: земля, степ, море; рослини: верба, тополя,
квіти, пучок суниць, верби, тополі; назви людей: богунці, дівча, косар, диктори, королі,
імператори; місця проживання людей: місто, хата, білява хата, замки, храми; назви
небесних тіл: зірка, місяц, сонце; до цієї ж групи тематично відноситься й саме слово небо; назви кольорів: білий, рожевий, сивий, червоний, чорний; засоби пересування:
потяг, човен; слова, пов’язані із «часовою» семою: весна, годинник; артефакти: вуаль,
ґрати, жорна, паляниця тощо.
Символічні лексеми-власні назви в основному представлені антропонімами (іменами
відомих історичних осіб, міфічних героїв, літературних героїв): Венера, Кобзар, Крузо,
Прокруст, П’ятниця (з роману Д. Дефо), Спартак, Титан, Байда, Богдан, Колумб, Магелан, Копернік, Джорджоне, Шевченко, Тимур, Аттіла; зустрічаються деякі топоніми:
Європа, Італія, Київ, Львів, Русь тощо.
До нетипових, можна сказати, рідкісних експонентів символів належать займенники, наприклад, займенник Я у вірші «Не лицемірити, не чванитись пихато...», де Я символізує людину з великої літери, справжню особистість, з яких складається поняття про
народ. Оказіональним виразником символу виступає невербальний математичний знак
Х+У у вірші «Ікс плюс Ігрук», де він набирає значення «загадкова красуня».
Лексема (або словосполучення), якій надається символічне значення, в різних контекстах може мати різне значення. Так, наприклад, лексема «кров» може виступати і символом життя, волі до життя, і символом смерті, і символом тяжкої праці. Лексема «сонце»
у різних контекстах виступає символом кохання або щастя у коханні; символом краси (як
всеосяжного поняття); символом радості; символом вічності життя і навіть символом
просто дитини.
Іноді символ може мати цілком протилежні значення, наприклад, білий колір (лек50

сема «білий») виступає і символом мрії, чистоти, щастя, і символом скорботи; крім того,
цей колір у Симоненка може символізувати поняття про щось просте, примітивне, що
саме по собі і не є протилежністю у логічному розумінні до мрії, чистоти, щастя, але
знаходиться на іншому рівні оцінки.
«Білий» як символ щастя: Вигаптуй на небо радугу-доріжку, Постели до сонця вишивку-маніжку, Щоб по тій доріжці з лебедями-снами Плавали до щастя білими човнами.
А мені ввижались білі ниви, Знайомі образи витали наді мною, І ти мені на плечі клала
руки І обпікала дотиком гарячим... «Білий» як символ скорботи: Чорні від страждання мої ночі, Білі від скорботи мої дні... «Білий» як символ простоти, примітивності:
Просвітіть, премудрі, Недозрілу Душу мою, Зрячу і сліпу! Душу примітивну, Як метелиця, Білу й зрозумілу, Наче сніг!
Авторська інтерпретація відомого символу може надати йому інший, і навіть протилежний смисл. Пересемантизація символів може бути двох типів: 1) доповнення відомого символа новим відтінком значення; 2) повне переосмислення, коли символ набуває
зовсім іншого, а іноді і протилежного значення.
1) Конкретикою, наповненою власним досвідом, доповнюються такі символи, як вітер, сонце, Київ, Прокруст, П’ятниця, Титан та ін. Так, вітер як символ волі або зміни
доповнюється семою «почуття кохання»: «І зітха тужливо вітер, кулаками в шибки б’є:
– І мені, – кричить, – кохання також спати не дає». Сонце як символ життя, вічності,
щастя наповнюється додатково ще семою «щастя у коханні», крім того, може символізувати просто дитину: «Сміються, бігають, пустують, мріють Малесенькі замурзані сонця». Традиційно Київ розуміється як символ України (як, будь-яка столиця символізує
свою країну), а також як історія України в широкому значенні, для Симоненка це ще
символ краси. Традиційно у світовій літературі Прокруст виступає символом будь-якого
обмеження, обмеженості, недозволеності; у віршах Симоненка це символ обмеженості
у вихованні, символ сили, що стримує натхнення та поривання юності: «Юність вчать
– наука їй не шкодить, Але рветься зойк у мене з уст: Хай до неї й близько не підходить
із своєю міркою Прокруст!». Всім відомий символ-образ П’ятниці (з роману Д. Дефо),
як правило, позначає кінець самоті, необхідність та можливість спілкування з другом, у
Симоненка доповнюється семою «вистраждане бажання спілкування будь з ким, хоч з
ворогом»: «– Де ти, П’ятнице мій? – Залпи відчаю рвуться з горла, Гуркотять у байдужу
даль: – Пошли мені, боже, хоч ворога, Коли друга послати жаль!». Світовий образ-символ Титан конкретизується конотацією «український народ»: «Народе мій! Титане непоборний, що небо підпирає голубе!».
2) Образ потягу, якщо і вживається у поезії символічно, то найчастіше із значенням «рух», «стремління до майбутнього», тощо. Симоненко пересемантизує цей образ
з точки зору інтимних звірянь, в ньому починає звучати сум за втраченим юнацьким
коханням. Ліричний герой В. Симоненка назавжди лишається однолюбом, а почуття його
коханої – це потяг, що минає і який неможливо зупинити: «Та не вірить я не мою змоги,
Обіймає сумніви огонь, І червоним ліхтарем тривоги Зупиняю потяга твого». І образ
потягу виростає до символу швидкоминучості кохання, несталості, хиткості почуттів.У
східнослов’янських літературах Європа асоціюється в першу чергу з культурою, цивілізацією, для Симоненка Європа – це символ ворожості, варварства, тому що з Європи
прийшла на Україну світова війна: «... нам жорна ті із кам’яного віку на танках варвари
з Європи привезли». Поняття Європи виростає до глобального образу-символу, в якому
аналізується сема «ворожий».
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Деякі символи утворюють системні зв’язки, наприклад, ієрархічну послідовність
значень (символи дівча, земля: у вірші «Спасибі» лексема дівча асоціюється з рідною
землею, в свою чергу лексема земля символізує батьківщину, Україну) або синонімічні ряди (історію українського народу, його минуле символізують лексеми богунці, Київ,
Львів, Русь, Байда, Богдан; символом краси виступають лексеми сонце, Венера, Київ).
В окремих випадках лексема може бути експонентом одного символу, а у словосполученні з іншим словом або словами виступає виразником нового символу. Наприклад,
лексема вуаль реалізує символічне значення «минуле», а словосполучення рожева вуаль
– «ілюзії»; лексема коні виражає символічне значення «стрімкі роки, наповнені активним
життям», а словосполучення білі коні – «мрії».
Особливими маркерами є перифрастичні назви символів, коли у тексті (або декількох
текстах) був позначений символ лексемою або словосполученням, а надалі він позначається описово, так би мовити, евфемістично. Наприклад: символ піч у поезії «Піч»
позначається ще як ця ненажера; Леся Українка (символ незламного духу) має контекстуальний синонім хвора дівчина; символ чесного поета косар передається ще метонімічно ці руки робочі; символ Русь (= «Історичне минуле України») контекстуально позначається ще як легендами овіяне ім’я, народжений Титан.
Поетичний текст утворює власну складну ієрархію значень, конотацій, принципів
сполучуваності та ін., що видозмінюється відповідно до механізмів перетворення у межах ідиостиля письменника, а також його естетичної концепції. Подібна ієрархія зі всіма перетвореннями стосується і такого складного явища, як художній символ, який є
невід’ємною частиною будь-якого твору, незалежно від конкретно-історичної епохи або
художньо-літературної течії.
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ИЗОМОРФЫ МИРОВОГО ДРЕВА В ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
(на материале творчества Бориса Пастернака)
Статтю присвячено дослідженню образів «річка», «водопад» і «дощ» як складових
індивідуально-авторської міфопоетичної системи Бориса Пастернака. Названі образи
розглядаються як ізоморфні універсальному символу «світове дерево». Аналіз полягає у
розгляді згаданих образів у позиціях суб’єкту осимслення, суб’єкту порівняння і об’єкту
порівняння з виділенням відповідно значень, мотивів і кодів переосмислення. Результа© Елисова М. О., 2008
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ти дослідження доводять, що блок міфопоетичних значень набагато переважає блок
енциклопедичних.
Ключові слова: універсальний символ, міфологема, ізоморфний образ, інтенсіональне поле образу, дескриптор.
The article focuses on analyzing intensional meanings of the images of «river», «waterfall»
and «rain» as components of the individual mythopoetical system of Boris Pasternak. The
images are regarded as isomorphic to the universal symbol «world tree». The analysis is based
on examination of the said images in the positions of comprehension’s subject, comparison’s
subject and comparison’s object with distinguishing correspondently meanings, motives and
codes of semantis transformation. The results of study prove that the block of mythopoetical
meanings considerably prevails upon the encyclopedic ones.
Key words: universal symbol, mythologemum, isomorphic image, intensional meanings,
descriptor.
Важность гидрологической модели мифопоэтической картины мира восходит, по-видимому, к космогоническим мифам, в которых говорится о земле, поднятой из мирового
океана (водяного хаоса), а потому и окруженной водой со всех сторон. Беспредельные
темные воды, над которыми летает дух Божий, – библейский символ первозданного хаоса. Боги древних шумеров создают небо и землю из тела водяного чудовища Тиамат,
побежденного в космической битве [1: 92]. Соответствующее описание находим и в украинских колядках: «Що ж нам було з світа початка? ... Не було нічого, їдна водонька...»
[2: 51].
Как указывает Е. М. Мелетинский, в ряде мифологий космос ориентируется по большой реке, вокруг которой концентрируется хозяйственная и религиозная жизнь. Так, в
древнем Египте между орошаемой Нилом почвой и пустыней проходит линия, разделяющая космос и хаос, жизнь и смерть. Ориентируясь по течению Нила, египтяне представляют, что юг – это верх, север – низ, запад – правый, а восток – левый. [3: 216–217]. В
шаманской мифологии народностей Севера существует представление о шаманской реке
(функционально близкой мировому древу), связывающей верх и низ, небо и землю, так
что «исток реки совпадал с верхом, а устье – с нижним миром, принимая его демоническую окраску» [Там же]. Следы космической роли реки отражаются и в создании особого
пласта имен – «сакральной гидронимии, предполагающей, с одной стороны, сакрализацию реально существующих рек, и, с другой стороны, соотнесение этих реальных рек с
их небесным мифологическим прообразом – космической рекой» [4, II: 375]. Как отмечает В. Н. Топоров, все крупные реки каждого ареала могут быть сакрализованными или,
во всяком случае, входящими в мифологические мотивы [Там же].
В индивидуально-авторской мифопоэтической картине мира Пастернака образ реки
является наиболее значимым (и наиболее частотным) образом гидрологической модели.
Он объективирован формами: река, широкая река, знаменитая судоходная река Рыньва,
большая река Рыньва, судоходная на своем среднем и нижнем течении, быстрая река,
речное имя, излучина, заводи, Евфрат, Инд, Кама, Рыньва, Арагва, Кура, Ганг, Амур, Терек, Москва-река, странная Нева. Как видно, среди объективаций образа находится много «сакральных гидронимов».
В число значений образа реки – субъекта осмысления (СО) – входят следующие:
1. «Анимо-аниматичная стихия с высоким креативным или (само)разрушительным потенциалом»: «Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как
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бы в сознанье своего речного имени и тут же, на выходе, в полуверсте вверх от нашего
обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежавшие
ее занятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи» (IV, 250 76 – здесь и далее ссылки приводятся в круглых скобках по изданию [5]
с указанием тома и страниц); «В задыхающейся раме Кура ползет атакой газовою…» (I,
410); «Он стоял на берегу широкой реки, медленно и устало шлепавшей ленивой зыбью
в борта рыбачьих баркасов…»(III, 243); «И домики на берегу реки, задумавшейся перед
рекоставом» (ІІ, 154); «Как вдруг – издание из Праги. Как будто реки и овраги Задумали
на полчаса Наведаться из грек в варяги, В свои былые адреса» (ІІ, 145), «На дне той клетки едким натром травится Терек…» (І, 379), «А за Москвой-рекой хорьки, Хоралу горло
перегрызши, Бесплотно пили из реки Тепло и боль болезни высшей» (І, 557). Напомним,
что «высокая болезнь» у Пастернака – это поэзия, творчество: «Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь»(І, 273). К этому же смысловому ряду принадлежит и слово «хорал»,
укрепляющее сакральную значимость реки в данном контексте. 2. «Жизнесозидательная,
целительная сила»: «И хмурит брови странная Нева, срываясь за мост в роды и здоровье» (І, 552). 3. «Явление холистичного мира-космоса с чертами пананимизма, пананимитизма»: «И рек не мыслит врозь Существованья ткань сквозная» (І, 411). 4. «Медиатор между полимирами универсума, граница двух враждебных миров»: «Бывают, надо
сказать, реки. В Благовещенске на Амуре, например, на одном берегу советская власть,
на другом – Китай. …Вот это, можно сказать, река» (III, 403). 5. «Медиатор между полимирами универсума, пространственная граница земного мира и мифомира»: «…равнина упиралась в поперечную, грядой поднимавшуюся возвышенность. Она стеною, под
которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги. Точно небо
было обнесено там оградою, к воротам которой подводил проселок» (ІІІ, 268). 6. «Топонимический локализатор»: Она [Рыньва] выходила с севера вся разом...» 7. «Комплекс
фоново-энциклопедических признаков (ФЭП)»: «К Арагве, сдавленной горами», «...
река, перед которой он стоял, – знаменитая судоходная река Рыньва…» (III, 244); «[Юрятин] стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и
находился на линии одной из уральских железных дорог» (III, 107).
В позиции субъекта сопоставления (СС) данный образ переосмыслен согласно кодам: артефактуальному («…я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места,
упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба. Это была Рыньва…»
(IV, 250)), полиморфному: («Кура ползет атакой газовою»), атрибутивному («… там, за
решеткой и дальше, она [осень] влачит под самое село ветреную реку, как свинцовую
рогожу» (IV, 752); «Она [река] отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками» (III, 14)) и антропоморфному («…пять тысяч десятин
векового, непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается,
как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими
кручами по крюгеровскому берегу» (III, 70)).
Как видим, позиция переосмысления в структуре интенсионала данного образа
представлена достаточно многогранно. Один из кодов включает в себя 3 (!) компонента.
Неоднократно прослеживается аналогия река ⇔ змея (обратимая модель, см. контекст
«струящееся тельце» (IV, 768), что позволяет говорить о двойничестве названных образов в авторской мифопоэтической картине мира.
В позиции объекта сопоставления (ОС) образ реки реализует изоморфный мотив
«Явление холистичного мира-космоса с чертами пананимизма, пананимитизма»: «Зем54

ля пробуждалась, как Ганг» (I, 517). Поскольку Индия – страна первотворения, а Ганг
– священная река, «река мироздания», то в данном контексте смысловой акцент на реке
как первоэлементе бытия.
Таким образом, «река» Б. Пастернака – это наиболее важный из аналогов мирового
древа в гидрологической парадигме, это одушевленная активная жизнесозидательная
стихия, нередко выполняющая пограничную функцию и выступающая как источник
творческого вдохновения. Образ в основном осмыслен и переосмыслен, лишь единожды
он использован как объект переосмысления, что может указывать как на принадлежность
данного образа к сакральным, непременно осмысленным сущностям, так и на периферийность гидрологической парадигмы (в частности, образа реки) относительно образа
мирового древа в целом. Так, выше нами было показано, что образ единорога часто оказывается в позиции ОС, так как является универсальным, по крайней мере в мифопоэтическом универсуме писателя.
Обратимся к анализу образа водопада. Данный образ тесно связан с образом реки общей семантикой водной стихии, однако имеет в мифологических картинах народов мира
и свой особый статус и функции. Кульминацией долгой истории превращения водопада
в символ считают его отождествление с богом [6: 26]. Водопад ассоциируется с Богом и в
священном писании: «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих». Образ имеет
«амбивалентные обертоны» – это «и райский ключ и одновременно метафора потопа»
[6: 30].
Проследим, как формируется интенсиональное поле образа «водопада» в художественных текстах Пастернака.
Данный образ объективирован формами: водопад, холодный пот водопада, дыханье
водопада, лампа висячего водопада, пестрый окаменевший водопад, ледяная струя,
гремящая галопада, столб воды, половодье, водяной обвал. Среди форм представлены
наименования по синекдохической модели, ситуативные парафразы, формы с эпитетами
и без них. Высока мера атипичных авторских ассоциаций. Уже первичный анализ показывает, что водопад одухотворяется писателем.
В число значений образа «водопада» – СО – вошли следующие:
1. «Анимо-аниматичная стихия»: «На свежем шашлыке Дыханье водопада С его,
невдалеке, Гремящей галопадой» (II, 19); «И где-то выпав из корыт, Катясь с лопаты
на лопату, Озерный округ сплошь покрыт Холодным потом водопада» (I, 537); «Верхний столб воды почти не двигался, а в двух нижних ни на минуту не прекращалось
еле уловимое движение из стороны в сторону, точно водопад все время поскальзывался
и выпрямлялся, поскальзывался и выпрямлялся и, сколько ни пошатывался, все время
оставался на ногах» (III, 237–238).
2. «Элемент Космоса – Логоса»: «Это пред ней, заливая преграды, Тонет в чаду водяном быстрина, Лампой висячего водопада К круче с шипеньем пригвождена. Это,
зубами стуча от простуды, Льется чрез край ледяная струя В пруд и из пруда в другую
посуду. Речь половодья – бред бытия» (II, 37), «Только водопады, как оставленные в театре литавры, содрогаются отдаленным гулом и растут неизбежно вечно, оглушают леса,
оглушают ночь и уносятся Млечным Путем, оставив оглушенные горы» (IV, 774).
3. «Освобождающая, дарующая радость стихия» + «средство преодоления границ»:
«Чувство блаженства и освобождения, преисполнявшее его, не прекращалось <…>
Опять шумел водопад, скорее всего тот же самый, а возможно и другой» (III, 236); «Эту
светлую тьму пропитывало что-то тонкое и могущественное. Оно было свидетельством
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шири и открытости места. <…> в окрестности был водопад. Он раздвигал границы белой ночи веяньем свежести и воли. Он внушил доктору чувство счастья во сне. Постоянный, никогда не прекращающийся шум его водяного обвала царил над всеми звуками на
разъезде и придавал им обманчивую видимость тишины» (III, 234).
4. «Зловещая, поглощающая субстанция»: «Вася устал ходить туда глядеть на водопад, чтобы испытывать ужас и восхищение. Водопаду не было кругом ничего равного,
ничего под пару. Он был страшен в этой единственности, превращавшей его в нечто
одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея-полоза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность» (III, 237–238).
В качестве СС образ «водопада» переосмыслен согласно кодам: атрибутивному:
«лампой висячего водопада…» (II, 37), «Угар его обвала, Как пламя кувырком упавшего шандала» (II, 20), «Они висят во мгле Сученой ниткой книзу, Их шум прибит к
скале, как канделябр к карнизу» (II, 20); атрибутивно-акустическому: «водопады, как
оставленные в театре литавры, содрогаются отдаленным гулом» (IV, 774); анимальноартефактуальному: «Он был страшен в этой единственности, превращавшей его в нечто
одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея-полоза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность» (III, 237–238).
В качестве ОС данный образ-мифологема отмечен лишь единожды и реализует мотив «символ непоколебимой твердости»: «С крестьян вода текла ручьями, но они не двигались с мест; они оставались под своим грозовым небом как пестрый окаменевший
водопад: дождь приходился им соседом» (IV, 768). Но следует отметить, что данный
дескриптор не является релевантным для парадигмы значений образа водопада (как частного значения образа «воды»), ибо вода – это прежде всего символ текучести, подвижности, и возникает во многом благодаря эпитету «окаменевший», что создает своеобразный оксюморон.
Как видно из анализа, Пастернаком последовательно проводится мотив связи водопада с речью, который принадлежит к числу архетипических: «В основе идентификации
– не только акустический эффект шумно текущей воды, но и образ самого потока реки и
речи, последовательного протекания – развития, от начала до конца, до состояния смысловой наполненности» [4, II: 375].
Итак, «водопад» Пастернака – это одушевленная амбивалентная стихия со слабо
выраженными фоново-энциклопедическими чертами. Образ имеет широкий спектр дескрипторов, часть из которых повторяется в качестве лейтмотивов на протяжении творчества писателя. Особенно ярко это выражено в романе «Доктор Живаго». Образ водопада в основном осмыслен. Несомненна его принадлежность к космическим, сакральным
сущностям.
С символикой воды как жизнепорождающей стихии связан образ дождя (ливня). Он
занимает едва ли не центральное место в образной системе лирики поэта. Согласно данным частотно-тематического указателя «Основные пейзажные образы русской поэзии»
М. Эпштейна [7], у Б. Пастернака данный образ наиболее распространен по сравнению
с другими российскими поэтами XIX – XX вв. (встречается в 77 из 144 рассмотренных
М. Эпштейном стихотворений поэта). Несомненна связь этого образа с сущностными
характеристиками поэтического универсума Бориса Пастернака, более того, именно он
находится в центре пастернаковской картины мира, и потому рассмотрение данной мифологемы будет важно для исследования универсального символа «мировое древо» как
стержня мифопоэтической модели мира автора.
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Центрами формирования рассматриваемого образа являются слова «дождь» («дождик») и «ливень», которые мы рассматриваем как ключевые (слова-фавориты) в художественном идиолекте поэта.
В коллективном опыте народа запечатлены мифопоэтические, символические значения рассматриваемых образов. Обращение к этимологии слова «дождь» убеждает в том,
что в коллективном сознании различных этносов закреплены представления о дожде и как
о благе, и как о бедствии: «... остроумная этимология видит в слав. *dъzdzь первонач. *dusdius «облачное небо; плохая погода» и сравнивает с др. – инд. dus- «дурно, плохо», авест.
dus-, греч. δνσ, гот. tuz- (tuzwerjan «сомневаться»), д.-в.-н. zur (zurlust ж. «неохота, отвращение»), а второй слог от *dъzdь – с др. -инд. dyu – «небо», dyuman «ясно, светло», dyaus
«небо, день», durdivasas, durdinam «пасмурный, дождливый день, дождливая погода»,
авест. dyav- т. «небо», греч. ευδιοζ «тихий, ясный». <...> Ненастье называется также благодать и божья милость» [8: 521–522]. Амбивалентен дождь и в христианской символике:
«У священных писателей дождь очень часто представляется символом Божественной благости (Ис. XLIV, 3, 4, Осии VI, 3)» [9: 196–197]. Но «столь необходимая и благодетельная
в жарких странах вода становится иногда опасною и разрушительной стихиею... во время
сильных и проливных дождей...» [9: 128–129]. Х. Э. Керлот и С. С. Аверинцев изложили
мифопоэтическую символику дождя как оплодотворяющего начала [10: 179, 115–119; 4,
I: 240]. «Дарующий жизнь» дождь, утверждает Керлот, относится к общему символизму
жизни и воды, он означает очищение. Дождь льется с небес – отсюда его общность со
светом, здесь объяснение того, почему во многих мифологиях дождь считается символом
«духовных воздействий» небес, нисходящих на землю [10: 179].
Образ «дождя» в художественной речи Пастернака объективирован в формах: дождь,
дождик частый, капли дождя, дождь, затяжной, как нужда, дожди, как мщенье, долгожданные, сухой дождь росистых ландышей, бризантный дождь, дни дождливые, бегущий дождь соломин, сиротский, северно-сизый, сорный дождь, неизбываемые дожди,
палое небо, обвязка дождя, потоки в глухих киверах, весенний дождь, дождь в пилюлях,
косые капли, осторожные капли, скорей забывчивый, чем робкий, дождик, изжелта-сизый бисер, очумелые дожди, серая бегущая кора дождей, косые картины, летящие ливмя,
ливень, как волны, холодных локтей, кокошник из низок ливня и др.
В позиции СО образ «дождя» может быть описан с помощью следующих прямых
дескрипторов: 1. Анимо-аниматичная стихия: «А дождик ползет, ползет, а душа дождика – полустанок» (IV, 751), «дождь опять мертво и бессильно повисал» (IV, 768), «дождь
приходился им соседом» (IV, 768), «Зарей шел дождь, и он продрог» (I, 210); «Дождь,
верно, первым выйдет из лесу И выспросит, где тор, где топко. Другой ему вдогонку вызвался И это – под его диктовку» (I, 221); «Наигрывай, Лей, смейся, сумрак рви!»; «Всю
ночь вода трудилась без отдышки. Дождь до утра льняное масло жег» (I, 240); «дождь
Ленился и вздыхал в листве»; «[Дождь] Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил Лак
экипажей, деревьев трепет» (I, 130), «Скорей со сна, чем с крыш; скорей Забывчивый,
чем робкий, Топтался дождик у дверей, И пахло винной пробкой» (I, 164), «Сгорая от
жажды, гроза четырьмя Прыжками бросается к бочкам с цементом, Дрожащими лапами
ливня гремя» (I, 218). 2. Компонент живой целостной природы, составная опоэтизированного пейзажа: «Перебирая годы поименно, Поочередно окликая тьму, Они пророчить
станут перемену Дождю, земле, любви – всему, всему» (I, 240), «Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты, И ливень въезжает в кассеты Отстроившейся красоты» (I, 242).
3. Зловещая сила, поглощающая субстанция: «Вот и ливень. Блеск водобоязни, Вихрь,
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обрывки бешеной слюны. Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы Или с сардонической
сосны?» (I, 136), «И когда по кровле зданья Разлилась волна злорадства И, как уголь по
рисунку, Грянул ливень всем плетнем, Стал мигать обвал сознанья…» (I, 165), «обугленных от дождя ветвей» (IV, 726), «надтреснутый дождями праздничный город без людей» (IV, 775). 4. Предвестник перемен, обновления жизни: «Воздух дождиком частым
сечется. Поседев, шелудивеет лед. Ждешь: вот-вот горизонт и очнется И – начнется. И
гул пойдет» (I, 215), «Это не ночь, не дождь и не хором Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум Из катакомб, безысходных вчера» (I, 130). 5. Символ поэтического творчества и вдохновения, единения поэта с народом: «Но вещи рвут с себя
личину, Теряют власть, роняют честь, Когда у них есть петь причина, Когда для ливня
повод есть» (I, 204); «Громом дрожек, с аркады вокзала, На краю заповедных рощ, Ты
развернут, роман небывалый, Сочиненный осенью, в дождь Фонарями» (I, 252); «Отростки ливня грязнут в гроздьях И долго, долго, до зари Кропают с кровель свой акростих, Пуская в рифму пузыри» (I, 220), «[к поэту:] Грозой пади в объятья веток, Дождем
обдай его [народ] до дна» (ІІ, 146). 6. Символ скорби, беды, болезни: «Всюду скарб на
возах. Всюду дождь. Всюду скорбь. Это – наш городской гороскоп» (I, 250); «Где сквозь
агонию громленой Рябины, в дождь бегут бегом Свистки, и тучи, и вагоны (I, 252). 7.
Символ связи времен: «И хлынул дождь. И, как во дни Батыевы, Ушедший день стал
странно стародавен» (I, 306). 8. Средство восприятия, сохранения и передачи сакральной
информации: «Встав из грохочущего ромба Передрассветных площадей, Напев мой опечатан пломбой Неизбываемых дождей. Под ясным небом не ищите Меня в толпе сухих
коллег. Я смок до нитки от наитий, И север с детства мой ночлег» (I, 59). Заметим, что
ромб в иудаизме – символ нематериального начала [11: 56]; в китайской философии ромб
символизирует победу. Он, как и Андреевский крест, является динамическим знаком и
означает взаимодействие низшего и высшего [10: 440], контакты и обмены между небом
и землей, между высшим и нижним мирами, «вход в резиденцию загробных сил» [12].
Ромб – это также женский символ. Ему присваивают эротический смысл. Он выражает
дуалистическую философию, а также единение двух полов [Там же].
Таким образом, «дождь» и «ромб» оказываются связаны семантически и функционально, а данный контекст иллюстрирует еще одно значение рассматриваемого образа
– 9. Средство связи верха и низа: «И палое небо с дорог не подобрано» (I, 92); «Сквозь
дождик сеялся хорал На гроб и в шляпы молокан, А впрочем – ельник подбирал К прощальным облакам» (I, 124), «В колодец ее [зимы] обалделого взгляда Бадьей погружалась печаль и, дойдя До дна, подымалась оттуда балладой И рушилась былью в обвязке
дождя» (I, 96). В последнем контексте образ дождя является изоморфным образу колодца и, соответственно, таким образам, как дерево, лестница, столб, храм и т. п., выступающим как средство связи верха и низа. 10. Атрибут ситуации неполной фактивности:
«Дождь в мозгу Шумел, не отдаваясь мыслью» (I, 169); «к ливню липла плеть»(I, 94), «И
вот, в гипнотической этой отчизне Ничем мне очей не задуть. Так после дождя проползают слизни Глазами статуй в саду» (I, 115). 11. Комплекс ФЭП: «Неожиданно пошел
мокрый снег с дождем» (III, 32).
В качестве СС образ «дождя» переосмыслен согласно кодам: атрибутивному: «косая
штриховка дождя» (III, 103), «кисея дождя» (I, 316), «каска ветвей и дождя», «ртуть
очумелых дождей» (I, 179), «обвязка дождя» (I, 96), «ливня стена» (I, 294), «бурдюк
дождя» (I, 330–331), «пломбой Неизбываемых дождей» (I, 59), «Кокошник нахлобучила
Из низок ливня – паросль» (I, 84), «Ночь в полдень, ливень,– гребень ей!» (I, 119), «Лишь
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пыль глотала дождь в пилюлях» (I, 148); «атрибутивно-символическому: «И дождь, затяжной, как нужда, Вывешивает свой бисер» (I, 232); антропоморфно-атрибутивному:
«Бессрочно и тысячеверстно Шли дни под бризантным дождем», «Как полное слез Горло
– глубокие розы в жгучих влажных алмазах»(I, 130); атрибутивно-колоративно-гастрономическому: «…Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей» (III, 32), «Осень. Изжелта-сизый бисер нижется» (I, 174), атрибутивно-синестетическому: «В траве, на кислице, меж бус Брильянты,
хмурясь, висли, По захладелости на вкус Напоминая рислинг» (I, 169), «Шел дождь.
– Нет,– застывал дождь, летний хрусткий дождь; и только гром изредка гонко вздувал
этот каплющий алмазный столбняк, как парус над померкшими полями» (IV, 768);
антропоморфно-синестетическому: «... в грозу лиловы глаза и газоны И пахнет сырой
резедой горизонт» (I, 112); символическому: «В дождях, как мщенье, долгожданных» (I,
234); антропоморфному: «Жестоко продрогши и до подбородков Закованные в железо и
мрак, Прыжками, прыжками, коротким галопом Летели потоки в глухих киверах» (I, 96),
«Он поразительно смешон! Зачем совался в сторожа?» (I, 210); визуально-акустическому
(синестетическому): «как уголь по рисунку, Грянул ливень всем плетнем»; вегетативному: «Отростки ливня» (I, 220), «Под серой бегущей корою Дождей» (I, 203); символическому: «Топи, теки эпиграфом К такой, как ты, любви!» (I, 119); анимальному: «Снуй
шелкопрядом тутовым И бейся об окно. Окутывай, опутывай, Еще не всклянь темно!» (I,
119); «Над стежками капли дождя, Как птицы, в ветвях отдыхают» (I, 232).
Как видим, позиция переосмысления представлена очень широко: 12 кодов, 5 из которых являются двукомпонентными. Это еще раз подтверждает исключительную важность образа для мифопоэтической КМ писателя, а также «единство всего со всем» как
отличительную черту миросозерцания Пастернака [см. об этом: 13: 36].
В качестве ОС данный образ реализует мотивы, изоморфные значениям: 1.Анимоаниматичная стихия: «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним
дождем обо всех» (I, 112). 2.Компонент живой целостной природы, составная опоэтизированного пейзажа: «Сырой овраг сухим дождем Росистых ландышей унизан» (I, 241).
Итак, образ «дождя» в поэтической речи Пастернака обнаруживает дескрипторы, имманентные мифопоэтическому мышлению («анимо-аниматичная стихия», «компонент
опоэтизированного пейзажа», «средство восприятия, сохранения и передачи сакральной
информации» и др.) Из значений, присущих пастернаковской индивидуально-авторской
поэтической системе, следует отметить «символ поэтического творчества и вдохновения,
единения поэта с народом».
Наряду с одухотворением дождя, для Пастернака характерно стремление «овеществить» его (как в контекстах «к ливню липла плеть», «шаферы с женихом и невестой пронеслись мимо, драпируясь в дождь» (IV, 774), придать ему четкие очертания через соотнесение с различными реалиями. Отсюда – широкий спектр кодов переосмысления, как
простых, так и составных, среди которых наиболее активными являются атрибутивный
(и его составные) и антропоморфный. Реже образ использован как объект переосмысления, что может указывать на принадлежность данного образа к сакральным, непременно
осмысленным сущностям. В позиции ОС не было выявлено мотивов, не обращенных
к прямым дескрипторам образа-СО. Являясь амбивалентным, пастернаковский образ
«дождя» может выступать и как одухотворенная стихия с высоким креативным потенциалом, и (реже) как уничтожающая стихия. Все вышесказанное свидетельствует о контаминации в структуре образа славянской народнопоэтической, христианской, античной
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и западноевропейской культурных парадигм, а также об индивидуально-авторском развитии и интерпретации образа.
Таким образом, «река», «водопад» и «дождь» – наиболее важные изоморфы мирового
древа в гидрологической модели. Образы в основном осмыслены и переосмыслены, так,
образ реки лишь единожды использован как объект переосмысления, что может указывать как на принадлежность данного образа к сакральным, непременно осмысленным
сущностям, так и на периферийность гидрологической парадигмы (в частности, образа
реки) относительно образа мирового древа в целом. Данные образы в структуре мифопоэтической картины мира Пастернака являются одушевленными амбивалентными стихиями со слабо выраженными фоново-энциклопедическими признаками. Образы имеют
широкий спектр дескрипторов.
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Синтаксична структура контрасту у семантичному полі
складного безсполучникового речення
(на матеріалі новел Й. В. Гете)
У даній статті йдеться про синтаксичну структуру контрасту у семантичному полі
складного безсполучникового речення, про ознаки та характер безсполучникових речень, їх
функціонування, синтаксичну форму та роль у літературно-художньому тексті.
Ключові слова: безсполучникове речення, паралельні структури, повтор, контраст,
синтаксис, семантичне поле.
В данной статье идет речь о синтаксической структуре контраста в семантическом поле сложного бессоюзного предложения, о признаках и характере бессоюзных
предложений, их функционирование, синтаксическую форму и роль в литературно-художественном тексте.
Ключевые слова: бессоюзное предложение, параллельные структуры, повтор, контраст, синтаксис, семантическое поле.
The syntactic structure of contrast is dealt with the given paper. The author also dwells
on asyndetic sentences their properties character functioning syntactic form and role in the
literary text.
Key words: asyndetic, sentence, parallel structures, repetition, contrast, syntax, semantic
field.
Питання синтаксису, а саме складного безсполучникового речення відносяться ще
до недостатньо розроблених, особливо з позицій структури контрасту у семантичному
полі. Суспільні процеси, що відбуваються в сучасному світі і потребують дедалі більших
зусиль щодо їхнього розуміння, тлумачення, а також якісного інтермовного трансферу,
особливо для студій в галузі... культурологічних та мовознавчих наук [1: 91].
До складних безсполучникових речень (Ширяєв Є. М., Ющук І. П., Кадомцева Л. О.,
Кручиніна І. Н.) відносять такі, частини яких поєднані між собою лише за допомогою
інтонації, без сполучників та сполучних слів. Безсполучникові складні речення особливі
синтаксичні утворення, у більшій чи меншій мірі співвідносні зі складними реченнями,
однак відмінні від них відсутністю сполучникового та займенникового зв’язку між його
частинами [2: 634]. Речення, що входять до безсполучникового визначаються змістовним
взаємним зв’язком, взаємною участю для утворення відносно закінченої частини тексту
та спільним відношенням до нього. Наведемо приклад з новели Й. В. Гете «Unterhaltungen
deutscher Ausgewanderten»: Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Waffen gesellt,
die Franzosen waren wieder über den Rhein hinübergedrängt, Frankfurt befreit und Mainz
eingeschlossen [7: 17], де перемога переходить з рук французів до німців – das Glück hatte
sich wieder zu den deutschen Waffen gesellt протиставляється die Franzosen waren wieder
über den Rhein hinübergedrängt, спостерігається одночасність дій різного спрямування.
У безсполучниковому складному реченні нема головного та залежного речень: між
його частинами можуть бути різні смислові зв’язки. Взаємозалежність частин безсполучникового складного речення визначається різними відносинами, до яких слід віднести
© Знась О. Ф., 2008
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відносини пояснювальні: умовні, часові, причинно-наслідкові. Співставні речення визначаються передусім паралелізмом структури взаємопов’язаних частин розглянемо приклад
з новели Й. В. Гете – Er wird sich bessern, dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung
dienen [7: 24] паралельні структури складного безсполучникового речення soll ihm, soll
uns містять повтор, та займенникове протиставлення ihm – uns за ознакою однина – множина, при часовій узгодженості обох частин речення.
Безсполучникові складні речення поділяються на речення з відносно рівноправними,
незалежними одна від однієї частинами, між ними існує зв’язок, близький до сурядного. Однак, значення безсполучникових складних речень менш диференційоване. Одне з
речень може повідомляти про обставини, котрі сприймаються певним суб’єктом у цей
час як друге повідомляє про якусь конкретну дію, або стан інших діючих осіб, наведемо приклад з новели Й. В. Гете «Die Sängerin Antonelli» – Sie gab wenig darauf acht;
ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten wie das vorigmal Posten aus [7: 46]; відбувається займенникове – іменникове протиставлення sie – ihre Freunde та wenig darauf
acht geben та waren aufmerksamer, напруженість дії відбувається за рахунок прийменникового протиставлення та різних ступіней порівняння – Positiv – wenig та Komparativ
– aufmerksamer.
Змістовне відношення між частинами безсполучникового складного речення спирається на конкретний, визначений лексичним складом зміст його складових. Дослідження семантики будь-якої граматичної одиниці може бути успішним лише у чіткому
протиставленні семантики граматичної та лексичної.
Одним з центральних питань концепції безсполучникового складного речення на
думку Ширяєва Є. М. вважається питання його синтаксичної форми. Люба граматична
форма не існує у мові ізольовано, а має місце у системі інших форм і визначається завдяки своїм системним зв’язкам, парадигматичним та синтагматичним [4: 43].
Для складного безсполучникового речення актуальним залишається те, які синтаксичні значення можуть бути узагальнені у ті чи інші категорії. Слід відмітити, що
узагальнюються синтаксичні форми з однаковим змістом, але з різними засобами граматичного виразу цього змісту. Різні граматичні та лексичні форми можна узагальнити
у зв’язку з тим, що вони можуть належати одній мовній одиниці. Семантика, що міститься у сполучниковому реченні за рахунок сполучника, у безсполучниковому реченні
утворюється за рахунок структури, тобто лексико-семантичних частин, що з’єднуються.
Наведемо приклад з новели Й. В. Гете «Der Prokurator» – Vergebens suchte sie sich zu
zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege... [7: 69], де психологічний стан особи визначається ключовим словом vergebens, на фоні якого представлена
динаміка почуттів – від позитивних – jeder angenehme Gegenstand до контрастно-негативних – vergebens suchte sie sich zu zerstreuen. Синтаксична форма, а саме синтаксична
семантика визначає лексичний склад та лексико-семантичний зміст речення.
Безсполучникові речення створюють таке змістовне значення предикативних конструкцій, з якого легко вивести необхідні змістовні відношення. Синтаксична форма без
сполучникових складних речень здатна проявити себе, тобто активізувати змістовні відносини між предикативами лише при певному для цього лексико-семантичному значенні
предикативних конструкцій. Безсполучникові складні речення визначаються тим, що
друга частина так чи інакше розкриває та доповнює зміст першої, у той же час вони не
мають єдності, чітких меж, але визначаються яскравою динамічністю, що можна побачити з новели Й. В. Гете «Die Verwirrung des jungen Ferdinand» – Die Entwicklung haben wir
62

freilich gehört; nun möchten wir aber auch gerne das Ende vernehmen [7: 99], де паралельні
структури die Entwicklung haben wir freilich gehört та möchten wir ... das Ende vernehmen
взаємно протиставляються як статико-динамічні, що містять антоніми die Entwicklung
– das Ende, та мають початок та своє логічне завершення – дії слідують одна за другою.
У чистому, диференційованому вигляді часові відносини у безсполучниковому складному реченні трапляються рідко. У часовий зв’язок можуть бути поставлені надзвичайно
різні за своїм внутрішнім змістом події, часові відносини без сполучника можливі лише
у тому випадку, якщо часова предикативна конструкція називає важливі події у певній
часовій послідовності подій.
Безсполучниковому складному реченню притаманна така структура, при якій між
предикативними структурами нема безпосередніх змістовних зв’язків. Ці зв’язки виникають опосередкованим невербалізованим чином, можна з впевненістю стверджувати
– дискурсним. А. Д. Бєлова відмічає, що за останні роки було запропоновано чимало дефініцій дискурсу, але найважливішими його особливостями слід вважати те, що дискурс
є поєднанням лінгвального і позалінгвального... [3: 11].
Слід зауважити, що інтонація приймає участь в оформленні безсполучникового складного речення. Безсполучникові складні речення відзначаються тим, що не об’єднуються
за допомогою сполучників та сполучних слів, – а взаємозалежністю речень, що до них
входять, граматичний зв’язок спирається на сукупність граматичних засобів, як основних конструктивних одиниць синтаксичного об’єднання частин. Всі безсполучникові
складні речення поділяються на речення з одно функціональними частинами, та речення
з різнофункціональними частинами, що поділяються у свою чергу на 3 групи: речення зі
співставно-протиставним значенням, речення з пояснювальним значенням, та речення з
відношенням детермінації [4: 36].
Безсполучникове об’єднання речень – це особливі синтаксичні утворення, які у більшій чи меншій мірі співставні зі складними реченнями, але відмінні від них відсутністю сполучникових або займенникових зв’язків між частинами. Безсполучникові складні
речення відзначаються певними ознаками, так званими обмеженнями, що накладаються
однією формою на іншу, паралельними структурами частин, однотипністю їх синтаксичної будови, лексичним наповненням. Синтаксична форма у безсполучниковому складному реченні лише активізує змістовні відношення між предикативними членами речень.
У безсполучниковому реченні на думку Є. Н. Ширяєва спрощений код – нема кодового
граматичного засобу (сполучника, або сполучуваного слова) [4: 59]. Це призводить до
певних вимог щодо лексико-семантичного змісту предикативних частин. У деяких без
сполучникових складних реченнях значення першої частини недостатньо диференційоване, воно може бути сприйнято як зі значенням умовним, так і зі значенням часовим.
Логіко-семантичні відносини у безсполучникових складних реченнях визначаються по
тій ролі, яку вони відіграють у просуванні думки автора.
Безсполучникове складне речення являє собою той клас складних речень, у яких
модус та пропозиція можуть набувати різних форм вираження. Смислова основа визначення цих відносин – наявність лексико-семантичної валентності опорного слова, що
несе функцію предикатива. У першій предикативній конструкції, як правило, повідомляється про певний об’єкт спостереження – у другій – що можна спостерігати у даного
об’єкта, тобто перша предикативна конструкція повідомляє про певну подію – друга позначає зміст певного повідомлення, опосередковане значення показує, що повідомлення
протиставлене тому, про що повідомляється у першій предикативній конструкції. Слід
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відмітити, що інтонація у складному безсполучниковому реченні активізує смислові відношення, закладені у лексико-семантичних предикативних конструкціях.
Безсполучникові складні речення Л. О. Кадомцева відносить до такого типу складних
речень, у яких значеннєва залежність між складовими частинами виражається сукупністю формальних засобів без застосування сполучників – порядком складових частин речення, інтонацією у її синтаксичній функції, видо-часовою узгодженістю форм присудків
[5: 409]. Дослідниця пропонує поділяти складні безсполучникові речення за характером
відношення між складовими частинами на дві групи. До однієї групи вона відносить
безсполучникові складні речення, у яких складові частини однорідно незалежні, семантично скоординовані, співвідносні з сурядними частинами складносурядних речень. До
другої Л. О. Кадомцева відносить безсполучникові складні речення, у яких складові частини семантично неоднорідні, залежні, співвідносні з головною та підрядною частинами
складнопідрядних речень, причому засобом виявлення співвідношень безсполучникових
речень із складносурядними й складнопідрядними, як вона вважає, – є можлива підстановка відповідних сполучників між складовими частинами речення при умові незмінності типу семантичного відношення у вихідній та зміненій формах. Безсполучникові
складні речення поділяють на три різновиди – єднальні, зіставні та зіставно-протиставні
за своїми структурними координативними зв’язками [5: 415]. Такі типи речень утворюються різними засобами поєднання простих самостійних речень у єдину одиницю висловлювання. Прості речення, що входять до складу складних безсполучникових речень
можуть зберігати відносну комунікативну самостійність, об’єднуючись на ґрунті єдності
надфразного змісту. Речення можуть виражати одночасність, зіставність та протиставність подій. Єднальні безсполучникові речення переважно виражають не лише одночасність подій, але й їх послідовність зі значенням причинно-наслідкової залежності.
Зіставлення та протиставлення як способи утворення безсполучникового зв’язку
пов’язані з образністю, експресією, які, як правило, реалізуються насамперед у художніх творах. Зіставлення слід віднести до різноманітних безсполучникових порівняльних
конструкцій; протиставні значення – до контрастного порівняння. Наведемо приклад з
новели Й. В. Гете «die Sängerin Antonelli» Sie war blaß, entstellen und immer der Ohnmacht
nahe; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben [7: 42], де відбувається займенникове протиставлення «sie»–«wir» за значенням однина–множина при часовій узгодженості: Sie
war blaß та wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben, спостерігаємо стан особи та його
наслідки. Позиції груп підмета та присудка не набувають якоїсь своєрідності у аналізованому реченні. Можливі перестановки груп підмета та присудка – від цього не буде
змінюватись характер залежності між складовими частинами речень, тобто позиції груп
підмета та присудка не впливають на граматичну модель причинно-наслідкових безсполучникових речень.
Умовні безсполучникові речення розглядаються нами як більш сталі у порівнянні
з реченнями причинно-наслідкових відношень щодо їх структури, як такі, що відображають більш стійкий та виразний тип залежності: «умова детермінує обумовлену дію»,
– зауважує Л. О. Кадомцева [5: 415]. Це пояснює неможливість вільних позицій – обумовлюючої та зумовлюваної частин речення, наведемо приклад з новели Й. В. Гете – Bei
einem geringen Anlaß fiel er abermals in eine schwere Krankheit; der Arzt kündigte ihm den
Tod an [7: 41], де внаслідок динаміки тяжкої хвороби – fiel er abermals in eine schwere
Krankheit – лікарем вже не встановлюється діагноз, а передбачається смерть хворого
– der Arzt kündigte ihm den Tod an, тобто контраст цього безсполучникового складного
речення міститься у причинно-наслідкових діях – eine schwere Krankheit – Tod.
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Безсполучникові складні речення, що відзначаються співставними відносинами містять, як правило, декілька співставних моментів, частини яких організовані, як правило,
у формі паралельних конструкцій з лексичною та модальною спільністю. Наведемо приклад з новели Й. В. Гете «Das Märchen» – Alle Blätter schienen von Smaragt, alle Blumen
auf das herrlichste verklärt [7: 107] – у паралельних структурах, котрі містять займенниковий повтор – alle Blätter – alle Blumen, коли дія першого речення schienen – логічно завершує обставини іншого – verklärt при прихованому прийменниковому протиставленні,
коли бракує одного члена протиставлення у Positiv – наявність відразу форми Superaktiv
– auf das herrlichste. Паралельні конструкції являють собою один зі стилістичних прийомів композиції висловлювання, у якій окремі частини речення, або ряд речень у цілому
побудовані однотипово, синтаксичний паралелізм, як правило, пов’язаний з лексичним
повтором. Наведемо приклад з новели Й. В. Гете «Die Verwirrung des jungen Ferdinand»
– Sie kam in Gesellschaft ihrer Eltern; er eilte zu ihr, er fand sie schöner und heiterer als jemals
[7: 99], спостерігається займенникове протиставлення sie – er, взаємоспрямована дія sie
kam in Gesellschaft ihrer Eltern та er eilte zu ihr, та протиставлення Komparativ – schöner,
heiterer – відсутнім формам schön, heiter, які наявні контекстуально.
При розгляді... подій поряд з фізичними у нашому випадку важлива не взаємна їх
локалізація, координація у просторі, а синхронізація, координація у часі. Подія – є те, що
можна уявити собі як тривалість у часі. Тривалість є суттєвою характеристикою події.
Частіше всього під ситуацією розуміється «фон» (контекст, оточення) минулої події.
Поняття альтернативи є ключовим у побудові будь-якої теорії дії [6: 29]. Формальними
альтернативами є дві ситуації з однаковими інтервалами зазначає А. Т. Ішмуратов, але з
різними зображеннями, щоб зафіксувати зміни. Слід розглянути по меншій мірі дві ситуації співставлення подій минулих та майбутніх, що дають всі можливі види змін [6: 34].
Наведемо приклад з новели Й. В. Гете «Das Märchen» – Vergebens suchte der Mops ihr eine
freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben [7:
125], безсполучникове речення містить займенникове протиставлення ihr – ihrem Freunde,
та змістовне протиставлення freundliche Bewegung – ausgestorben, закріплене контекстуально.
Підсумовуючи, слід відмітити, що текст (у нашому випадку новели), обмежений
просторовими та часовими рамками, являє собою замкнену художню систему. Й. В. Гете намагається розширити ці рамки за рахунок контрастно композиційно співставлених,
іноді навіть несумісних, відрізків тексту, методом специфічної організації зі зміщенням
логічних та емоційних акцентів, створюючи таким чином сильний ефект непомітно, його
важко пояснити без врахування семантичного поля контрасту, асоціативності людської
свідомості. Й. В. Гете властивий розвиток цього процесу, завдяки якому забезпечується
нескінченна варіативність контрастно співставних мовних одиниць, котрі слід аналізувати та досліджувати у подальшому.
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UT PICTURA POESIS:
ЕКСПЛІЦИТНЕ Й ІМПЛІЦИТНЕ В КОЛОРИСТИЦІ І. БУНІНА
В статье рассматривается вопрос о закономерностях языкового моделирования
цветовых параметров внутреннего мира пейзажной лирики, в частности, о степени
выраженности цветовой семантики и о ее локализации (дистрибуции).
Ключевые слова: колорема, поэтческая речь, художественная модель, внутренний
мир произведения, локализация цветообозначения.
The article’s subject matter is how (explicitely) the color of the text-internal world of lyrical
poetry is modeled by the use of color-expressing words and what are rules governing this usage,
in particular, with respect to localization of color.
Key word: coloreme, poetic diction, artistic model, text-internal world, color localization
(distribution).
«Це справжній живопис словом» – так свого часу окреслила художню мову І. О. Буніна одна з університетських викладачок автора цієї розвідки, доц. Т. А. Яворська. Природно, що тут мала місце аналогія. Але, кажучи словами М. Рильського, «...є межа для
всяких аналогій», і в даному разі ця межа є цілком очевидною, оскільки власне живопис
– це створення двовимірного кольорового зображення за допомогою фарб. Натомість у
наведеному висловлюванні – це, мабуть, є цілком очевидним для кожного більш-менш
знайомого з творчістю великого російського письменника – ішлося про особливий характер пластичності, чи картинності (термін Т. В. Радзієвської), зображуваного Буніним у
його творах (прозових і поетичних), а саме, про провідну і навіть засадничу роль кольору
у його художніх зображеннях і описах (пор. у цьому ж плані, наприклад, висловлювання
про «пластичну виразність словесного живопису І. Буніна» чи про «різнобарвність та
зорову дотикальність його земного світу» [1: 18]). У цьому стосунку творчість Буніна,
зокрема, поетична, цілком відповідає відомій старій засаді ut pictura poesis, висловленій
Горацієм у «Листі до Пізонів» і поширеній в античній естетиці ще з часу Аристотеля;
ця засада, згідно з якою поезія, як і живопис, має імітувати дійсність, пізніше отримала
переформулювання, у яких поезія витлумачувалася як малярство, що мовить, малярство
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– як безмовна поезія, а спільним для них обох ідеалом є наочність, що її досягають шляхом опису [2: 477]. Природно, що провідною рисою такого словесного живопису є колористика у її двоєдиному вияві: по-перше, як наявність кольору у створюваному митцем
художньому, внутрішньотекстуальному світі його творів, у нашому випадку – світі його
лірики, передовсім пейзажної; по-друге, наявність лексем із відповідним узуальним чи
оказіональним значенням (тобто т. зв. колорем) у текстах його творів. Слід, звісно, додати, що семантика та функція кольору в художньому, зокрема, поетичному творі може й
не обмежуватися суто міметично-зображувальними завданнями. У цьому сенсі вони залежать від загального характеру поетики твору, його автора чи мистецького спрямування,
до якого автор належить, від семіотичних характеристик індивідуально-авторського чи
й загальнішого стилю, виявляючи при цьому суттєві риси й властивості останніх, пор.,
приміром, колористику Ф. Г. Лорки, Ю. Тувіма чи О. Блока [3; 4] а чи, скажімо, наведені
у роботі [5: 194] міркування Й. Бродського про те, що спонукало К. Кавафіса у його пізніших творах називати смарагди «зеленими».
Колористичний аспект мови бунінської поезії був предметом вивчення, зокрема, у
здійсненому під нашим науковим керівництвом дисертаційному дослідженні І. І. ЧумакЖунь [6], а також і в роботі [7]. Так, для багатоаспектного дослідження І. І. Чумак-Жунь
є, зокрема, притаманним польовий підхід, здійснений шляхом моделювання «загальномовного», позахудожнього поля кольору в російській мові і проекції на це поле, з метою
виявлення відповідних модифікацій, змін та доповнень у його складі й структурі, колористичної лексики поетичних творів Буніна. Дослідниця також простежила й особливості реалізації цього поля в окремо взятих творах, серед іншого, із точки зору представлених у них колористичних протиставлень.
У рамках таких розвідок було отримано результати, що містять цінні відомості щодо
кольору у мові І. Буніна, щодо того, яким чином виглядає палітра цього видатного майстра слова (палітра, звісно, у тому переносному сенсі, який відповідає використанню
цього знаряддя в малярстві для підготування, зокрема, змішування, фарб з метою їх безпосереднього вжитку). Водночас, якщо виходити з тієї простої обставини, що об’єктом
зображення в бунінській поезії (і також прозі) є колір, взятий не сам по собі, а як ознака
різних зображуваних автором предметів і явищ, – якщо взяти це до уваги, то згаданий
вище переважно «системоцентричний» підхід (при якому моделювання системи мовної
колористики може охоплювати весь корпус відповідних текстів, а може й обмежуватися лише одним твором) можна доповнити іншим, власне текстоцентричним, завданням
якого буде висвітлити роль і, так би мовити, саме місце кольору та його позначення й
вираження у мовно-поетичній картині бунінського художнього світу, узятого в його
суто текстуальному вимірі, тобто у плані побудови тих живих, неповторно бунінських
«мікросвітів», які існують в межах окремо взятих творів і створюються текстами цих
творів. Звісно, вичерпні висновки у цьому плані може дати лише послідовний аналіз
усіх поетичних текстів Буніна; натомість нинішня праця, належачи до жанру попередніх
повідомлень, усе ж містить не лише розрізнені спостереження, а й певні узагальнення,
які, однак, не претендують на всеосяжний та остаточний характер.
Одне із таких спостережень полягає в тому, що в поезіях Буніна, котрі можна віднести до пейзажної чи взагалі описової лірики, колорематична насиченість, присутність
кольоропозначень виявляється доволі різною. Так, приміром, у вірші «Мертвая зыбь» [8
(1: 322)] у першій з трьох його строф кожен рядок містить певну вказівку на відповідні зорові відчуття (ми поки що свідомо нехтуємо різницею між «кольором», точніше,
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« тоном», та «світлом»), пор.: ...слепящий блеск заката. / ...лиловая волна. / ...оранжевое
злато, / ... глубь небес ... прозрачно зелена. У другій строфі до таких випадків можна
віднести хіба що ...солнца лик мертвел; у третій, заключній, їх три: ...гребень... / Сквозил
и розовел, как пенное Фалерно, / И малахит скользил в кроваво-черный зев.
Значно багатшим на позначення барв виявляється вірш, у якому змальовано море
у вечірню пору: ...Море – как жемчужное зерцало, / Сирень с отливом млечно-золотым. / ...Радуга сияла. / ...струею серебристой / Сбегает с лапок розовых вода. /... светит жидкий изумруд, / ...и жемчуг, и опалы / По золотистым яхонтам плывут [8
(1: 214)].
Водночас у цих творах можна також відзначити, що далеко не кожен об’єкт, присутній
у змальованій в них ситуації, отримує колористичну характеристику чи репрезентацію;
так, у першій зі згаданих поезій такими «безколірними» об’єктами та явищами є зыбь,
дым, жерло трубы, реи, Везувий. Тим не менш, це, тобто відсутність у певних фрагментах опису колорем, не стає на заваді створенню пластичного і власне кольорового образу,
пор. наступний вірш: В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины, / Струится из окна
веселый летний свет, / Хрустальным золотом ложится на гардины, / На ветхие ковры,
на выцветший паркет. / Вкргу дома глушь да дичь. Там клены и осины, / Приюты горлинок, шиповник, бересклет... А в доме рухлядь, тлен: повсюду паутины... [8 (1: 210)]. У
перших двох строфах цього твору є фактично єдине позначення кольору; позначення це
не дослівне, бо відблиск сонця на частинах інтер’єру передається за допомогою метафоричного і, з іншого боку, оксюморонного словосполучення хрустальное золото. Більше
позначень кольору знаходимо у третій останній (повній) строфі: ...таинственно сверкая,
/ Как легкий перламутр, беззвучно моль плывет. / По стеклам радужным, как бархатка
сухая, / ...бабочка лиловая снует [тж (1: 211)].
Саме такий розподіл кольору у стосунку до відповідних елементів зображуваного
стану речей дає підставу висунути припущення про те, що саме є важливим для автора з
точки зору вибору об’єкта колористичної характеристики. Наскільки можна судити, релевантною рисою такого об’єкта є – і тут ми повертаємося до вже згаданого розрізнення
між «тоном» і «світлом» – останній член цієї пари, тобто світло. Інакше кажучи, для
Буніна важливим і навіть вихідним із точки зору локалізації кольору в описі є протиставлення «світло – його відсутність (темрява)». Відповідним чином, носіями експліцитного
кольору у віршовому описі виступають передовсім об’єкти та явища, які або самі випромінюють світло, або ж відбивають його тією мірою, що робить їх світлими. Так, у щойно цитованому поетичному тексті колористичне маркування спочатку отримує сонячне
світло, натомість усе інше в описі грає роль антуражу цього світла, або ж несучи на собі
його відблиск і забарвлення, або ж, за контрастом, затримуючи це світло й створюючи
сутінки як його відсутність. Поєднуючись зі значенням відповідних лексем конкретного
значення (гардины, паркет, ковры, клены, осины, шиповник, бересклет), у якому риси
кольору є або імпліцитно домислюваними, або прототипово присутніми, ця вказівка на
особливим чином забарвлене світло і створює цілісний наочний образ.
У третій строфі джерелом світла, звісно, відбитого, є моль, уподібнена до дрібного
перламутру; при цьому вказівка на її сверкание сугерує й уявлення про темніше тло, яке
й робить помітним цей блиск маленької комахи. У наступних рядках ліловий колір метелика, який літає вздовж вікна, фігурує на тлі радужных стекол, котрі виступають як тло
для його темного, точніше, темнобузкового силуету.
Таким чином, як можна припустити, колір у мовній картині поетичного світу Буні68

на – це колір світлоносного, зокрема, яскраво освітленого, предмета, пор. опис нічного
краєвиду, де джерелом світла є місяць, який, однак, лише називається на самому початку
(Месяц задумчивый) і далі (полного месяца круг): Желтые ржи, далеко озаренные... /
...Над далекой межой / Свет из-за тучек бежит переливами – / Яркою, желтой волной
[8 (1: 55)]. У вірші «Полдень» перше, що потрапляє в поле зору перцептивного ліричного
суб’єкта (про це поняття див. [9 (1: 199-254)]), – це стіл перед ним: Горит хрусталь. Горит рубин в вине, / Звездой дрожит на скатерти в салоне... [8 (1: 321)] (із цим останнім
образом перегукується фрагмент аналогічного за своїм змістом опису з далеко пізнішої
прози В.Катаєва, для якого Бунін був одним із учителів у літературі: ..А на крахмальной скатерти вспыхивала розовая качающася звезда [10: 91]). Водночас забарвлення у
Буніна отримує й те, що створює контраст цьому носієві світла: ...Белеет форт. За ним
– пески страны / Нагих бугров. На золоте востока / Чисты и фиолетовы они [8 (1: 320)].
У першому рядку наступної строфи максимально темний чорний колір локалізується на
предметі, згадці про який передує непрямо виражений опис тієї миті, коли над рейдом
от-от має зійти сонце: Рейд солнце ждет. Из черных труб «Марокко» / Восходит дым...
[тж (1: 321)].
Отже, кольори, які виступають не просто у цілісній, так би мовити, палітрі І. Буніна,
а в його окремо взятих описових поетичних текстах (чи в їх описових фрагментах), тобто
кольорова гама цих текстів – це дуже часто світло-кольорове протиставлення за основною ознакою наявності / відсутності світла. Природно, що таке протиставлення темряви
й світла, виражене у певних кольорах, фігурує у описах раннього ранку, а також пізнього
вечору та ночі. Характерно, що при цьому з усього діапазону теоретично можливих тут
тонів поет часто обмежується протиставленням лише кількох, у граничному випадку навіть двох, світлого (червоного, золотого, срібного чи іншого) і темного, сконкретизованого чи ні, пор.: Бледно-зеленые грустные звезды... / Помню темнеющий лес... [8 (1: 231)];
Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном. / В черном узоре ветвей – месяца
рог золотой [тж (1: 215)]. У наступному прикладі чорний колір дерев на обрії є імпліцитним, але легко вичитуваним зі способу їх зображення й називання: Лишь на западе
сумрачно-алом / Силуэты чуть видно ракит [тж (1: 56)]; пор. також: От пихт и елей в
горнице темно... /...вечером красней / Сквозь них зари морозной позолота [тж (1: 240)].
Часом, проте, це протиставлення світлої й темної барви може диференціюватися за
рахунок кольорів інших світлоносних об’єктів: В столетнем мраке черных елей / Краснела темная заря, / И светляки в кустах горели / Зеленым дымом янтаря [тж (1: 283)];
...месяц садится / За реку красным серпом. / ... туман по лугах серебрится, / Черный
камыш отсырел и дымится, / ...Медленно рдеет заря [тж (1: 89)]. У описах місячної
ночі, крім самого світила, яке, як ми бачили, може лише називатися, колористичну характеристику здатне отримувати й те, що відбиває його світло (а також і те, що з ним
контрастує): Туманный серп, неясный полумрак, / Свинцово-тусклый блеск железной
крыши... / ...светится сквозь (зауважимо, що сквозь, як і сквозить, у описах – це дуже
«бунінські» слова. – С. Є.) ельник / серпа зеленоватое пятно [тж (1: 243)]; Древняя обитель супротúв луны... / Бледно-синеватый мел ее стены, / Мрамор неба, белый, с синими разводами. / ...в этих облаках, / Глубину небесную в черноту сгущающих, / Храмы в
златокованых ... шишаках, / за стеной мерцающих [тж (2: 8)].
Як уже сказано, ці спостереження, базуючись на обмеженому матеріалі, не мають
всеосяжного характеру й не охоплюють низку інших випадків, коли у мовно-поетичній картині художнього світу Буніна отримує те чи інше вираження кольорова складова
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цього світу. Тим не менш, є, як видається, підстави вважати, що й сказане дає певне уявлення і про колористику російського поета у її текстоцентричному вимірі, і, у теоретичному плані, про те, що вираження кольору і, ширше, створення пластичного поетичного
опису в рамках реалістичної поетики і, відповідно, у межах текстуального поля кольору
не є функцією лише колорематичної лексики, а залежить від взаємодії сукупності різних
мовних чинників, серед яких колореми є лише однією, хоч і провідною (у польових термінах ядерною, чи центральною) складовою.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТРОПОВ И ОБРАЗНОМ СИНКРЕТИЗМЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
Взаємодія, переплетення та синтез тропів стали помітною ознакою художнього
тексту ХХ століття. Цьому аспекту вивчення авторської тропіки і присвячена дана
стаття. Процес ускладнення метафоричності, а також поява нових, синкретичних
образних форм у мистецтві розглядаються на матеріалі текстів сучасної англомовної
поезії.
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Ключові слова: троп, гібридна образна форма, синтетичний образ, смисловий синкретизм поетичних образів, сучасна поезія.
The interaction, intertwining and synthesis of tropes have become a noticeable characteristic
of an artistic text in the 20th century. This aspect of studying the author’s imagery is the subjectmatter of the present article. The texts of modern English poetry are used as an illustration of
the process of metaphorical complication and appearance of new, synergetic forms of imagery
in art.
Key words: trope, hybrid tropeic form, synthetic image, semantic syncretism of poetic
images, modern poetry.
Многообразие взаимодействия тропов и фигур в художественном тексте, их частое
переплетение лежат в основе двух основных проблем, связанных с изучением средств
словесной образности. Во-первых, это трудности их систематизации и разграничения, и
во-вторых, это интерпретация сложных образов, определение смысловых акцентов при
толковании различных типов иносказания.
Причиной тесного взаимодействия тропов, а также тропов и фигур в тексте является
сама природа образности в языке/речи. Как известно, термин «троп» был введён в науку
римскими риториками и трактовался ими как «такое изменение собственного значения
слова или словесного оборота в другое, при котором получается обогащение значения»
(Квинтилиан) [1: 520], то есть весьма и весьма широко. Возрождение интереса к тропике
(прежде всего в зарубежной науке) во второй половине ХХ века было вызвано развитием
новых коммуникативных подходов к изучению языковых единиц в свете общих семиотических, когнитивно-психологических, антропологических и функционально-прагматических теорий в лингвистике (А. Хилл, Д. Лакофф, М. Джонсон, Р. Джибс, М. Тернер,
Р. Д. Кройц, Д. Лодж и др.). Тропы (в первую очередь метафора) стали изучаться в связи
с исследованием мыслительных процессов и механизмов концептуализации мира. Одновременно велись и ведутся исследования генезиса тропов и поиски так называемого
«исходного» тропа («первотропа») (У. Эко, Ц. Тодоров, А. Анри, Ж. Дюбуа, П. Шофер,
Д. Райс).
Этот аспект изучения гипотетически «центральных», системообразующих тропеичных средств (см., например, работы Оноприенко Т. Н.) [2] связан с обозначенной выше
проблемой классификации тропов и фигур. Многие исследователи считают её бесперспективной в связи со сложностью и даже невозможностью определить единые параметры
для создания таких описаний, так как уровневый принцип систематизации оказывается в
данном случае иррелевантным. Задача, поставленная В. М. Жирмунским и Р. О. Якобсоном еще в 20-х годах прошлого столетия, а именно «систематическое изучение поэтических приёмов, их сравнительное описание» [цит. по 3], всё еще до конца не решена. И хотя
многочисленные попытки стройной классификации огромного множества тропов и фигур
не увенчались успехом, в современной науке, тем не менее, выработался чёткий взгляд на
тропы и тропику как на сложную систему, имеющую полевую структуру. Согласно этому представлению, тропы входят в систему как элементы, находящиеся в закономерных
связях и отношениях и образующие определённую целостность. Благодаря такому своему
специфическому свойству, как «обратимость» (Кожевникова Н. А.) [4], всё пространство данной системы оказывается, по словам В. Н. Топорова, связанным и заполненным
смешанными, гибридными тропеическими формами [1: 521; 5: 560]. Таким образом,
проблема взаимодействия средств словесной образности в тексте в современной науке
71

получает новое, достаточно перспективное направления своего развития, и в том числе в
плане практического изучения индивидуально-авторской образной парадигмы.
Данная статья акцентирует внимание именно на этом аспекте изучения тропов – на
их сложном взаимодействии и переплетении в художественном тексте, а также на появлении новых синкретических образных форм в искусстве. В качестве иллюстративного
материала используются образцы современной англоязычной поэзии.
Постоянно экспериментируя с языком, как бы тестируя его предельные семантические возможности, т. е. значения и смыслы, которые можно навязать языковым единицам
[6: 105], современные поэты находятся в постоянном поиске новых форм, в том числе форм словесной образности для передачи концептуального содержания своих произведений. И если проза ХХ столетия даёт многочисленные примеры трансформации
образных вариантов один в другой (т. е. их «обратимости», когда один и тот же объект
получает различные тропеические обозначения в тексте), то в поэзии ушедшего века
исследователи отмечают явную метафорическую перенасыщенность (см., например,
работы Е. Н. Зарецкой) [7]. Даже беглый обзор разнообразных текстов позволяет констатировать, что это, по-видимому, одна из общих тенденций поэтического мышления
ХХ – ХХI столетий. Сравним для примера лишь некоторые строчки из стихов известных
авторов различных языковых культур, эстетических направлений и литературно-поэтических техник:
• My busy heart who shudders as she talks Sheds the syllabic blood and drains her
words. (Д. Томас) [8].
• Відмикаю світанок скрипичним ключем. Чорна ніч інкрустована ніжністю. Горизонт піднімає багряним плечем день – як нотну сторінку вічності. (Л. Костенко) [9: 8].
• И дождь стоит и думает без шапки С грустящей степью, степью за плечами. А
солнце ставит дни, как ставят бабки, чтобы сбивать их грязными лучами. (Б. Пастернак) [10: 162].
В подобных текстах мы наблюдаем не просто переплетение двух тропов в одной лингвистической единице (слове/фразе), а комбинированные образования, которые порой с
трудом поддаются лингвистической интерпретации или могут быть истолкованы «как
почти любой троп». (Ярким образцом такого явления считаются стихи О. Мандельштама, который и ввёл в теорию поэзии термин «синтетический образ»). Попробуем проанализировать это явление поподробнее.
Рассматривая тропы в качестве элементов макросистемы, организованной по принципу полевой структуры (ядро – периферия), С. В. Лопаткина, вслед за И. В. Пекарской,
В. К. Харченко и другими исследователями, отмечает всё более явственно намечающуюся тенденцию взаимодействия различных видов тропов друг с другом в современном художественном тексте [11]. Это проявляется, во-первых, в употреблении авторами тропов
«периферийной зоны» (т. е. общеязыковых, стёртых образов) в определённых контекстах,
где они приобретают признаки/свойства тропов «ядерной зоны» (т. е. индивидуально-авторских, свежих). Как показывает анализ, такой контекст создаётся при помощи различных экспрессивных форм, фигур и тропов в их тесном взаимодействии. Механизм просто раскрывается на следующем кратком примере из прозы: In the real dark night of the soul
it is always 3’clock in the morning (Ф. С. Фицджеральд). В данной фразе традиционный
образ ночи, темноты как символа безнадежности, душевной опустошенности/чёрствости (по сути это речевая реализация концептуальной метафоры darkness/dark colours ::
sadness, lack of hope, etc.) приближается к индивидуально-авторской метафоре за счёт
необычной трактовки образа в его развитии – 3 o’clock in the morning, тоже приобретаю72

щего метафорическое звучания в таком контексте.
Во-вторых, тесное взаимодействие, взаимосвязь между словами в некоторых образцах современной поэзии создаёт высокую концентрацию образности на единицу текста:
• Like a poem poorly written We are verses out of rhythm Couplets out of rhyme
In syncopated time (П. Саймон) [12: 978].
Во многих случаях такая «образная концентрация» создаётся не простой конвергенцией приёмов, а именно через синтез тропов, дающий один, качественно более сложный,
развёрнутый, так сказать, «гибридизированный» образ:
• Onion in December an onion in December layers of words plump with unshed tears
and stored sunlight waiting on the shelf for your winter knife (Адриан Хенри) [13: 23].
В результате мы сталкиваемся со сложностью декодирования такого иносказания
либо возможностью субъективно перемещать акценты при его интерпретации. Подобное
качественное усложнение словесной образности естественно отражается в количественных параметрах и, как правило, ими обусловливается. Если обычный тропеический образ
выражается одним словом или словосочетанием, то комбинированный образ – не просто
развёрнутая метафора (метонимия, метафорический эпитет и т. п.), а объединение целой
группы слов в синтаксическую единицу более высокого порядка (т. е. целое предложение
или строфу). Переплетение, наслоение образных ассоциаций, следовательно, приводит
к упрощению пунктуации в современном поэтическом тексте или даже полному отказу
автора от знаков препинания:
• dead leaves drift through your words cold winds blow between sentences eddy between
paragraphs wet leaves flat in the backyard of our love (А. Хенри) [13: 22].
Сложность дешифровки подобных дискретно «многовалентных» метафоризированных образов вполне очевидна. Однако зависимость интерпретации от интонационносмысловых акцентов – лишь одна проблема. Другая состоит в сложности толкования
самого синтетического образа. «Понятность текста в данном случае обеспечивается либо
за счет высокого уровня избыточности в последовательности, содержащей троп, либо за
счет значительного семантического пересечения» [7: 401] и только из более широкого
контекста:
• Cartoon of lashes on the tide-traced crater, he in a book of water tallow-eyed. By lava’s
light split through the oyster vowels And burned sea silence on a wick of words. (Д. Томас) [8].
Часто, как отмечает Зарецкая Е. Н., нераспознаваемость смысла компенсируется в
стихе благозвучием и формой, и сама форма, таким образом, становится означаемым стиха [7: 402]. Некоторые факты поэзии 20 века описываются в лучшем случае как лингвистические явления словообразования, эксперименты с синтаксисом и грамматическими
нормами, а не как неизвестные ранее тропы или фигуры. Иллюстрацией могут служить
различные виды «графописи» (термин А. Н. Мороховского) [14: 67] или так называемых
«зрительных тропов». Богатством ассоциативных связей и преобладанием зрительных
образов отличается, например, поэзия Э. Э. Каммингса [15] (см. на стр. 73).
Если графический рисунок стиха соотносится с его содержательными компонентами,
т. е. становится носителем образного смысла поэтического произведения, то можно говорить о графике как стилистическом приёме и о вербальной форме как синтетическом
зрительном образе. В современной англоязычной литературной практике такого рода
стихи называются «конкретными», или «визуальными» («concrete, or visual poetry»). Новый термин отражает некоторые изменения в этой давней традиции использовать типог73

•

The Sky Was
the
sky
was
can dy lu
minous
edible
spry
pinks shy
lemons
greens coo l choc
olate
s.
un der,
a lo
co
mo
tive
s
pout
ing

e.e. cummings

vi
o
lets

рафическую форму для усиления смыслового наполнения стихотворения. В частности,
графика у современных представителей данного синтезированного вида искусства (Айен
Хамильтон Финли, Эдвин Морган и др.) служит своего рода знаком фундаментальной
нестабильности языка. В данном случае мы можем говорить о явлении словесно-визуального творчества, которое стирает границы между поэзией как вербально-образной
формой и собственно изобразительным искусством (и фотографией).
Таким образом, усложненная метафоризации (в широком смысле этого понятия)
некоторых поэтических текстов ХХ века выявляет качественно новую, более высокую
степень взаимодействия и пересечения тропеических образов, а именно их синтез, смешение. Кроме того, перенос образных понятий в другие сферы приложения творческо-познавательных устремлений человека расширяет значение и значимость тропов и
фигур как основных средств поэтического иносказания, т. е. метафоризация как способ
художественного мышления «синкретизируется» в современной поэзии.
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(Киев, Украина)

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ Г. П. ДАНИЛЕВСКОГО
В статті розглядається міжкультурна взаємодія в художньо-етнографічних романах російського письменника Г. П. Данилевського, присвячених селянському життю в
Росії напередодні та після реформи 1861 р. Життя та побут селян у причорноморському степу реалістично представлено автором шляхом використання українського топонімікону та антропонімікону, українським культуремам, номінаціям особи, що дає
можливість російському читачеві ознайомитися із релевантними ознаками української
культури.
Ключові слова: художньо-етнографічний дискурс, ономастична лексика, Nomina
agentis, культурема.
The paper discusses the cross-cultural communication in the belles-lettres and ethnograohic
publications by the eminent Russian uriter Danilevsky dedicatel to the peasantry life in Russia
on the eve of the 1861 agrarian reform/ The lifestyle of peasants in the Black Sea region steppes
is realistically represented by Danilevsky through the use of the Ukrainian place names and
personal names, as well as Ukrainian traditional nominations of the person? which enables the
Russian readers to get in touch with the relevant features of the Ukrainian culture.
Key words: belles-lettres and ethnograohic discourse, onomastic dictionary, nomina
agentis, culturema.
Писатель Г. П. Данилевский относится к полузабытым в наше время авторам ХІХ
века, хотя во второй половине ХІХ века имя его было широко известно. Г. П. Данилевский внес свою лепту в развитие русского литературного языка не только достаточно
известными историческими романами («Сожженная Москва», «Мирович», «Княжна Тараканова»), экранизируемыми и цитируемыми нашими современниками, но и реалистическими романами о крестьянской жизни в предреформенной (1861) и послереформенной России («Беглые в Новороссии», «Воля»).
Родина Г. П. Данилевского – слободская Украина: он родился в селе Даниловке бывшего Изюмского уезда Харьковской губернии, детство он провел в родовом имении Данилевских – селе Пришиб Балаклеевского уезда Харьковской губернии. «В семье и ее окружении свято чтились традиции украинской старины и культуры. И Данилевский через
всю свою жизнь пронес сыновнюю любовь к Украине, к ее песням, сказкам, поверьям, к
звучному языку своего детства, к мягкой и ласковой природе родного края» [1: 4].
Среди первых литературных опытов Г. П. Данилевского – украинские сказки в стихах, подражание Н. В. Гоголю. Знакомство и личное общение с Н. В. Гоголем определи© Озерова Н. Г., 2008
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ло и тяготение Данилевского к украинской тематике – созданию рассказов и повести из
украинской жизни. В некрасовском «Современнике» в 1852 году он опубликовал святочный фантастический рассказ «Повесть о том, как казак побывал в Бахчисарае», позже
переработанный в рассказ «Бес на вечерницах», подражание гоголевским «Вечерам на
хуторе близ Диканьки». Описание природы, местного быта, художественно-этнографическая точность в изображении персонажей ярко предстают в рассказах из украинского
быта, объединенных в сборнике «Слобожане», посвященному милой его сердцу Слободской Украине.
Украинская тема звучит и в его литературно-критических статьях, и в статьях на социально- общественную проблематику, связанную с его общественной деятельностью
как члена Харьковской губернской управы.
За несколько лет до крестьянской реформы Данилевский был командирован на побережье Азовского моря, Днепра и Дона для изучения местного быта. По впечатлениям
этой поездки и на собранных там материалах были написаны романы «Беглые в Новороссии» и «Воля». «Изображенные мною типы беглых крестьян, – как он писал, – срисованы с действительности» [2: 11].
Действие романа «Беглые в Новороссии» разворачивается в приазовских степях,
вблизи Бердянска и Мариуполя, где беглые крестьяне из северных великорусских и украинских губерний обретают относительную свободу – не трудиться на помещика, а продавать свою рабочую силу новым белым плантаторам – землевладельцам и колонистам.
Этот роман – первое бытописание жизни южноукраинских крестьян, заброшенных злою
судьбою на необъятные просторы малозаселенных плодородных земель южной степной
окраины Российской империи.
Жизнь и быт сельского населения Новороссии невозможно описать в художественном
тексте без использования подлинных украинских топонимов и гидронимов. Г. П. Данилевский в «художественно-этнографических», как называла их критика 60-х годов ХІХ
века, текстах использовал опыт Н. В. Гоголя, Г. Квитки-Основьяненко, Т. Г. Шевченко
введения в дискурс номинаций подлинных географических объектов. Украинская ономастическая лексика в русских произведениях Г. Квитки-Основьяненко и Т. Шевченко
употребляется преимущественно в прямом значении, выполняя номинативную функцию: топонимы и гидронимы передают необходимую информацию о месте происходящих событий [3: 118].
Если у Г. Квитки-Основьяненко и Т. Шевченко функционируют, в основном, топонимы гидронимы центральной и северо-восточной Украины (Киев, Харьков, Чернигов,
Белая Церковь, Бровары, Полтава, Основа и т. п.), Г. П. Данилевский, описывая события
в Новороссии, впервые вводит в русские художественные дискурсы названия южноукраинских городов, сравнительно недавно (до 60-х годов ХІХ в.) заложенных на новых
землях Российской империи: Бердянск, Мариуполь, Николаев, Мелитополь, хотя встречаются в его текстах и «староукраинские» топонимы: Киев, Житомир, Полтава, Умань,
Ворскла, Бердичев.
Эти наименования номинируют подлинные географические объекты при точной локализации места изображаемого события, происхождения действующего лица, его передвижения и т. п. Напр.: Свои конторы есть в азовских портах: в Бердянске, в Мариуполе
(«Беглые …»); Вот зимой из Николаева она мне на санках привезла сундук («Беглые …»);
Господа из-под Бердянска, Мариуполя и Мелитополя усердно расхаживали среди артелей
(«Беглые …»); Через Дунай и Одессу воротился наконец старый князь («Воля»).
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В названиях вымышленных населенных пунктов также отражаются элементы украинских
слов, функционирующие в топонимах – составных наименованиях. – Место там прелестное, называется Святодухов-кут, на ключах («Беглые …»); В полутора версте от Святодухова-кута их встретил исправник на дрожках («Беглые …»); Затих и оделся в пышные
цвета и оттенки и овраг Святодухова-кута («Беглые …»). Вымышленный говорящий топоним Святодухов-кут, имеющий в своем составе украинский элемент «кут» – угол, называет место, где живет положительный персонаж отец Павладий. Позитивная авторская
характеристика этого священника подкрепляется, усиливается и внутренней формой слова, называющего его местожительство.
Прямой перекличкой с гоголевскими текстами выступает топоним Новая Диканька.
Вербальная репрезентация концепта «Украина» реализуется в дискурсе Г. Данилевского словами «Украина» и редко встречающимся «Малороссия»: Сел в вагон и поехал в
Москву, а оттуда – в Малороссию. «Самоуправление областей! – шептал Адриан Сергеич, проезжая срединные русские губернии и приближаясь к Малороссии» («Воля»).
Украинские земли, ранее вошедшие в состав России, четко номинируются автором, как
старая Украйна, откуда бегут от помещиков в Новороссию крепостные крестьяне в поисках «счастья, воли и лучшей доли»: Приходили наниматься бежавшие от старосветских хуторских невзгод, из старой Украйны, приятели Левенчук и Милороденко («Беглые
…»). Аллюзией из гоголевских дискурсов выступает также эпитет к топониму Украина
– старосветская Украина как земля, на которой живут гоголевские старосветские помещики, она в репликах персонажей противопоставляется Новороссии: Эта старосветская Украйна когда-то была хороша. Жизнь здесь, а не там, у нас в нашей Новороссии
(«Беглые …»).
Номинация новозаимочного хутора полковника Панчуковского Новая Диканька
включает в себя как указание на связь с Полтавщиной, так и символизирует новые земли, осваиваемые славянами, новые, капиталистические отношения в сельской экономике,
новых людей, свободных от крепостной зависимости: – Вот ловкий господин! – говорили они. – А эта Новая Диканька – сущая американская ферма! Дамы оставили Новую
Диканьку, превознося хозяина за угощение; Серый конь Панчуковского быстро домчал
его в Новую Диканьку («Беглые …»). Этот топоним включается автором в модель антонимических пар: старая Украина – Новороссия, Диканька – Новая Диканька. Автором
четко противопоставляется Новороссия старой, старосветской, серединной Украине,
это противопоставление проходит через весь текст романов «Беглые в Новороссии» и
«Воля»: Как вы считаете нашу Новороссию? – Наши новороссийские степи – это рай
земной! («Беглые …»); Картины Украины старосветской («Воля»).
В текстах Г. Данилевского широко функционируют оттопонимные прилагательные,
образованные от номинаций географических объектов, расположенных на территории
Украины или прилегающих к ней: запорожский, азовский, бердянский, одесский, Бердичевский, киевский, полтавский, черноморский. Они входят в состав собственных наименований, обозначающих территориальное деление Украины (Полтавская губерния,
Харьковская губерния), объекты, расположенные в том или ином месте (одесский лицей,
киевские имения, полтавский хутор, киевская градская больница, полтавская земская
полиция).
В текстах Г. П. Данилевского еще встречается оттопонимное прилагательное малорусский, выступающее синонимом более частотного в его произведениях слова украинский: Поет ему степные малорусские колыбельные песни («Беглые …»); Оперу пишет
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на какую-то малороссийскую повесть Гоголя («Беглые …»). Прилагательное украинский, обозначая «свойственный Украине, украинцам» функционирует в разнообразных
словосочетаниях: украинский наряд, украинская сказка, украинская песня, украинский
денек, украинский колонизатор, украинское наречие, украинский казак, украинская
степь, украинские слова: Не видят перед собою живописных типов – украинских косарей
(«Беглые …»); – Теперь наши степи напоминают мне украинскую сказка («Беглые …»);
– Он теперь собирает и записывает украинские народные песни («Беглые …»); Тот угол
на юге за Волгой, который населился в давние времена, с одной стороны, украинскими,
а с другой – русскими выходцами («Воля»); Село Абдуловка, происходившее также от
каких-то вольных костей, занесенных сюда первыми украинскими и русскими колонизаторами этого края («Воля»); Звучно раздалось некогда родное для него украинское наречие («Воля»). Украинские костюмы, украинские песни, украинские сказки выступают
у Г. Данилевского как знаки украинской культуры, создаваемой вербально на украинском языке. Примечательно, что для генерала Рубашкина, выходца из полтавского хутора,
много лет прослужившего в Петербурге, украинский язык – «некогда родное для него
наречие», в авторской речи при описании многонационального, многоязычного Ростова украинский язык называется языком наряду с французским, итальянским: Прохожий
поминутно слышал говор разных языков: слова итальянские, греческие, французские,
татарские и украинские («Воля»).
Реалистический национальный колорит в дискурсе Данилевского передается и другими единицами ономастической лексики – антропонимами созданными по украинской
словообразовательной модели, свидетельствующими о национальной принадлежности
вымышленных персонажей: Левенчук, Милороденко, Грищенко, Шуменко, Проценко,
Загребайло. Эти украинские фамилии действующие лица иногда вынуждены скрывать,
находясь в Новороссии: – Ты Левенчук по прозванию? – Левенчук. – Ну мы тебя, как
придем, перекрестим иначе. Вот я Милороденко по прозвищу, там, на хуторе, дома значит, по ихней панской ревизии, а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский
(«Беглые …»).
Национально-культурный аспект создается и украинскими уменьшительными формами имен персонажей: Харько, Домаха, Горпина, Оксана, Стецько и т. п. Они функционируют и в авторской речи, и в диалогах персонажей: Домаха постояла, покачала головой
и тихо ушла («Беглые …»); Ожидали его ласки чернобровой Катри, Одарки или голоубоокой немецкой Каролинхен («Беглые …»); Фрося еще что-то сказала издали и исчезла впотьмах («Воля»). Украинские антропонимы, функционируя в качестве обращения,
употребляются не только в словообразовательных формах, свойственных украинскому
языку, но и в соответствующей грамматической форме звательного падежа: – И как это
вы собак не держите; просто страшно! Еще обворуют! – И, Харитусю! От злого человека
и собака не спасет! («Беглые …»). В диалогах персонажей украинские уменьшительные
формы номинируют адресата речи, иногда выступая вариантами русских ласкательных
имен: – Ну, что вздыхаешь, Хоринька! Слушай, Харько! Эти твои оханья да вздохи – только одни пустяки. Волюшка, волюшка, Харитон! («Беглые …»); – Я ваш Илько! – Илья,
Ильюша! – крикнула женщина. – Илько! – проговорил в свой черед приказчик («Воля»);
– А как ты, Ильюшка, говоришь про мужика? – крикнул опять старый бродяга-сапожник.
– Да ты про мужика-то скажи, про мужика, Илько! («Воля»).
Украинским антропонимом назвали путники и корчму, которую содержал еврей-шинкарь: у Лысой Ганны: Пешеходы под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае
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шинка Лысой Ганны. Приказчик мой их обознал, у шинка Лысой Ганны, знаете? Он на
прошлой неделе взят под шинком Лысой Ганы и доставлен сюда («Беглые …»).
Украинские антропонимы в текстах Данилевского выступают важным сегментом
авторского антропонимикона, отражающего многонациональный состав населения Новороссии, осваивающего новые земли в середине ХІХ века в Черноморье. Социальные
романы Данилевского как зеркало эпохи дореформенной и предреформенной России показывают сложные взаимоотношения между представителями разных наций и сословий,
которые связывают свою судьбу с Новороссией; это и дворянин Панчуковский, и немецколонист Шульцвейн, и генерал Рубашкин, и беглые украинские крестьяне Левенчук и
Милороденко, греки, татары, цыгане.
Антропонимикон дискурса тесно связан с такой лексико-семантической группой, как
Nomina agentis, имеющих общую сему «лицо», а дифференциальными семами выступают «родство», «социальное положение», «профессия», «национальность».
Среди Nomina agentis, номинирующих человека по его общественному, социальному положению, принадлежности к господскому сословию, наиболее частотным является
слово пан и производные от него пани, паныч: Паны там не то, что у нас: все ухари-молодцы («Беглые …»); – Вы тому не удивляйтесь, что этот пан высек ключника того пана:
так было и в старину («Беглые …»); – Пан дома? – Дома. А что тебе? («Беглые …»); То
был пан Жукотынский, приказчик («Воля»); Паны с попами волю спрятали («Воля»);
Съездила наша пани в город и купила новую молотилку («Беглые …»).
Этимологи утверждают, что лексема пан в значении «господин, помещик» употребляется в русском языке только по отношению к полякам [4: (3: 195]. В текстах Данилевского слово пан обозначает «представитель господствующего класса», «владелец крепостных крестьян», функционируя, в основном, в речи персонажей. Уничижительную
коннотацию имеет производное от пан слово панок: – Да это не губернаторский советник, а панок из Боромли! Я его в карты обыгрывал! – Самозванец! Панок из Боромли!
и мы его знаем! –добави решительно и Хутченко, и Кебабчи («Воля»). Характер общественных отношений, состояние крепостной зависимости крестьян от землевладельцевпомещиков отражается в семантике производных субстантива панщина и атрибутивного
прилагательного панский: Там тоже поселки есть, да не чета нашей треклятой «панщине»; сказано – волюшка! («Беглые …»); Сейчас начинаются у него расспросы и шутки.
– Что от панов? Панские? – спросят его. – Панские, – скажет Милороденко («Беглые …»);
Топиться в панской речке («Беглые …»); Это уже не наша панская Украина, а вольная царица («Беглые …»). Производный субстантив «панство», имеющий в украинском языке
собирательное значение «много панов», в тексте романа «Воля» употребляется в значении «господство», «возможность владеть и распоряжаться крестьянами»: – Миновалося
ваше панство, батюшка! – ответил спокойно Илья («Воля»).
Сема «социальный статус» присутствует и в таких Nomina agentis, как запорожцы,
бурлаки, казак, чумак, крепак, функционировавших в русском языке ХІХ века и отражавших реалии Украины и южной России: Еще люди тут ходили незакрепленные, как
запорожцы («Беглые …»); Понятия еще не имел о живодере, у которого после трижды
в наймах бурлаком жил! («Беглые …»); «Проклятые чумаки! подвезли столько льну, что
совсем разорили,» думал студент («Беглые …»); – Ты казак с Днепра, а я казак с Дону
(«Воля»); – Много лет назад и я был крепаком, значит, подвластным панским холопом
(«Воля»). Примечательно, что в последнем примере украинизм крепак (укр. кріпак, русск. крепостной) объясняется семантическим последующим словосочетанием «подвластный панский холоп».
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Украинские Nomina agentis, содержащие сему «национальная принадлежность лица»,
ограничиваются номинациями представителей основных национальностей, населявших
Новороссию – украинцев, русских, евреев, поляков. Такие лексемы имеют ярко выраженную отрицательную коннотацию: – Ах ты, хохол-свинопас! – крикнул он на всю хату Левенчуку («Беглые …»); – Повороти хохла да посмотри: жив ли он? («Беглые …»); – Ведь
ты казак по крови, по дедам, а мои деды москалями сюда пришли («Воля»); Милораденко
ткнул пальцем на бородатого жида-шинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!» («Беглые …»); – Жидки-ребятишки намедни в Мелитополе подвезенные мешки с орехами на
базаре скупили и перепродали с барышом («Беглые …»); Никаких утонченных диковинок
жид-содержатель шинка не мог предложить гостям («Беглые …»).
Национальный колорит действующих лиц, их речевых партий передается и словесными элементами, входящими в лексико-семантическую группу «наименований родства
и своячества»: – Захочешь жены – и жинку тебе справят новую («Беглые …»); – Что же,
дядько, скажу я тебе («Беглые …»); – Чай прибыл с батькой распивать («Воля»); Путники прибыли в квартиру учителя недавно устроенной гимназии, друга и дальнего родича
священника («Воля»).
Украинские номинации лиц по профессии, роду деятельности ограничиваются названиями людей, занятых в сельскохозяйственном производстве и отраслях, его обслуживающих: косарь, чабан, подводчик, чумак, гребчиха, шинкарь: Чабан это видел с поля, тихо
допасал свое стадо, тыкая палкой в траву («Беглые …»); Шинкаря не было в ту минуту
у прилавка («Беглые …»); – Вон чичибеевские курганы; вон обоз чумаков тянется («Беглые …»); Тянулись обозы чумаков с солью («Воля»). Лексемы чабан, чумак встречаются
в южнорусских говорах [4: Т. IV]. В южнорусских говорах слово чабан имеет более узкое, чем в украинском языке, значение «овечий пастух», в текстах Данилевского Nomina
agentis чабан функционирует, как и в украинском языке в более широком значении «тот,
кто пасет стадо домашнего скота».
Украинские Nomina agentis передают и экспрессивно-эмоциональное отношение к
называемым ими лицам: брехун, дурень, и т. п. Производящий для субстантива брехун
глагол брехать в русском языке имеет значение «лаять», в украинском – «лгать», и употребленное в тексте существительное брехун выступает синонимом русского слова лгун:
– Не верь ему, парень; все врет, мы его давно знаем, – отозвались другие, так совсем
пропащий человек, брехун! («Воля»). Таким образом украинизм брехун включается в
русский синонимический ряд: лгун – лжец – врун – брехун, причем в этом дискурсе функционирует и производящий для другого члена синонимического ряда глагол врет.
Эмоционально-экспрессивные негативные коннотации содержатся в семантике
украинского слова дурень, родственного русскому дурак в значении «глупый, неразумный человек»: – Дурень, голубчик, дурень. Ох, дурачье вы все! Да что делать? («Беглые
…»). Этот украинизм выступает в диалоге между двумя коммуникантами, когда один из
них высказывает оценочное суждение относительно намерений, поступков своего собеседника. Семантика субстантива дурень усиливается однокоренным собирательным
существительным дурачье с обобщающей семантикой.
Лексема дурень, употребленная как оценочный предикатив, может выступать в одном тексте вместе с русским синонимом дурак: Роман плюнул. – Опять. Вижу я, что
ты дурень, и больше ничего. Пойдем домой! В бегах ты ума не набрался, дураком и
умрешь («Воля»). Сильную негативную экспрессию выражает и отфраземное украинское Nomina agentis пройди-свет, имеющее значение «пройдоха»: – Ну желала бы я, однако, знать, где этот пройди-свет Харько? Должно быть с дивчатами чужими возится
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(«Беглые …»). Эта украинская лексема выступает знаком этнокультурной принадлежности языковой личности – украинской девушки Оксаны.
В качестве украинских культурем в текстах Данилевского можно рассматривать и
портретные характеристики украинцев, и сравнение внешности персонажей с украинскими типами на картинах украинских художников: Младший из них, тип чистого малоросса,
немного мешковатый и вялый. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись («Беглые …»);
Дьячок басит, а из дыма глядят все черноволосые и русые чубатые головы, будто сейчас
вышли с картин Шевченка, Трутовского и Соколова («Беглые …»); Хозяева в эти минуты
не видят перед собою ни живописных типов украинских косарей, ни хорошеньких, подгорелых на ветре и присмаженных на солнце гребчих («Беглые …»).
Таким образов, украинские Nomina agentis в текстах Данилевского выполняют номинативную и экспрессивную функции, характеризуя человека по социальному положению, родственным отношениям, национальной принадлежности, профессии, роду
занятий, чертам характера. Часто они включаются автором в русский синонимический
ряд, выступая средством локальной характеристики авторской речи и речи персонажей,
приобщения русского читателя к украинской языковой стихии.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НЕЯЗЫКОВЫХ СООБЩЕСТВ
В статті мова йде про міжкультурну комунікацію співтовариств (спільнот), які
розрізнюються за особливостями розв’язання життєвих задач. Розглядаються тенденції розвитку таких спільнот. Підкреслюється необхідність досліджень взаємовідносин
конкретних спільнот між собою та з оточуючим суспільством.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, немовні спільноти, нетрадиційні науки,
типи культур.
The article deals with intercultural communication of non language communities, which
are differed by ways and culture of solving various live tasks. Trends in development of such
communities are considered. Necessity of recearching relations of this communities and other
world is stressed.
Key words: intercultural communication, types of non language communities, untraditional
sciences, culture.
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К межкультурной коммуникации можно отнести не только коммуникацию между
представителями сообществ людей, различающихся по территориальному или языковому признаку, а также по общей культуре, образовавшейся в соответствующих территориальных или языковых сообществах, но и коммуникацию между представителями
сообществ, цель которых – стремление к решению различных жизненных задач. То есть,
межкультурную коммуникацию в настоящей статье мы разделяем на две основных сферы. Первая сфера это межтерриториальная, межязыковая, межнациональная, межэтническая коммуникация. Вторая сфера – коммуникация между представителями различных
взглядов, мировоззрений, культур. Разумеется, и первая, и вторая сферы коммуникации
в некоторой степени взаимосвязаны, взаимопроникаемы, взаимозависимы. Например,
типы религиозного мировоззрения, основанные на идеях и ценностях крупных мировых
религий (буддизм, ислам, иудаизм, христианство – перечисление в порядке букв русского
алфавита, поскольку целью работы не является подчеркивание или выделение значения
какой–либо религии) имеют свои территориальные и языковые основы.
В то же время, техническое и социальное развития человечества способствует сближению и взаимопроникновению различных по своей культуре сообществ людей. Возникает проблема взаимопонимания людей различных национальностей, языков, культур
в различных областях деятельности. Речь идет уже не столько о безопасности друг от
друга (что можно было назвать характерным для ХХ века и связывалось с такими понятиями как, военная угроза, внутренняя и внешняя безопасность страны и т. п.), но и о
возможностях для сотрудничества, создании благоприятной атмосферы для сохранения
и совершенствования окружающего мира [6].
Целью настоящей работы является рассмотрение межкультурной коммуникации
представителей сообществ, организованных (возникших), в первую очередь по мировоззренческому признаку. При этом обращается внимание на то, что хотя национальные, территориальные, языковые признаки в таких сообществах и оказывают влияние
на деятельность их представителей, но в данном случае они считаются не имеющими
существенного значения.
У людей всегда существовало стремление к сохранению себя и окружающего мира.
Технические достижения последнего времени, технический прогресс, опережающий
прогресс духовный, наряду с позитивными изменениями приносит и возможности негативных изменений в большем масштабе, чем прежде. В современном мире человек с
помощью технических средств информации (к ним можно отнести не только электронные средства информации, но и печатные, подготовка и распространение которых значительно облегчились благодаря техническому прогрессу) узнает о большом количестве
негативных событий в своем окружении и в мире [2]. Технические достижения могут
повлиять на возникновения негативных событий, а средства информации влияют на количество сообщенных фактов.
Например, из средств массовой информации современный человек каждый день
узнает о большом количестве смертей, технических и природных катастроф в относительно близком своем окружении и во всем мире. Одни люди привыкают к таким сообщениям – известия о смертях и катастрофах могут восприниматься как сенсационное
событие, удовлетворяющее любопытство человека, его естественное стремление к получению новых впечатлений. У других людей появляется состояние тревожности, возникают мысли, что что–то в современном мире не так происходит.
Беспокойство, вызываемое тревожными сообщениями, а также разнообразные проблемы в личной жизни и деятельности людей могут приводить их к участию в разнообразных
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сообществах, организациях и т. п., деятельность которых можно обобщенно определить
как поиск и распространение позитивной информации о человеке и окружающем мире,
поиск решений жизненных проблем человека. Деятельность таких сообществ может основываться на традиционных религиозных культурах (например буддизм, ислам, иудаизм,
христианство), на учениях мыслителей и философов прошлого и современности (например, марксизм), различных учениях, созданных современными деятелями на основе древних учений (например, Каббала), учение Рона Хаббарда (дианетика), восточные системы
самосовершенствования (одной из популярных систем является йога, как система физического и духовного совершенствования) и другие.
Во многих случаях люди приходят в такие сообщества, поскольку у них под воздействием жизненных проблем возникает потребность (или необходимость) более глубоко
понимать мир, поправить свое здоровье или материальное положение, улучшить взаимоотношения с людьми на работе, в семье, в других видах деятельности. Сторонниками
таких неформальных сообществ могут становится также под влиянием тревожности, вызываемой негативными событиями в мире, в политике или экономике, в результате неверия государству, официальной науке и идеологии, медицине, экономическим структурам.
Во многих случаях такое неверия вполне обосновано: люди неоднократно что-то теряли
в результате действий государства, представителей государства или других лиц [2].
Хотя некоторые люди по различным причинам ищут решение своих проблем в неофициальных сообществах, которые провозглашают себя сторонниками добра, существует также и неверие в эти сообщества, их идеологию, философию, методы, культуру.
Для этого также могут быть объяснения. Не всегда под структурой, имеющей определенное название, объявляющей себя сторонником определенной идеологии, культуры и т. п.
находится именно эта структура. Известно, например, как много течений есть в христианстве. Бывает, что название сообщества (структуры) является только модным подражанием или используется для привлечения людей для решения каких – либо других, не
свойственных данной культуре задач.
В сообщества могут приходить люди, мотивированные рекламой в средствах массовой информации (хотя реклама в средствах массовой информации дает только отдельные
элементы, фрагменты информации о деятельности соответствующих сообществ). Поэтому чаще своеобразная реклама осуществляется через книгу как более целостное произведение, поскольку в книге под одним переплетом может находится объем информации,
достаточный для понимания общих целей и идеологии организации. В сообщества люди
обращаются для решения отдельных проблем – болезнь, взаимоотношения с людьми,
материальные проблемы, различные зависимости, депрессии, страхи и т. п.
Позитивным в деятельности некоторых сообществ можно назвать принцип целостного развития – человек, решая свою узкую проблему, мотивируется к решению проблем окружающего мира. Это рассматривается как условие решения отдельных, узких
проблем.
Интересным является то, что возникают сообщества, не ограничивающие себя религиозными, национальными или территориальными признаками. С внешней точки зрения
такие сообщества можно назвать сообществами по интересам. Становится популярным
разнообразие взглядов.
У людей меньше страха в том, что они могут принадлежать к какой–то «секте» (в
данном случае сообществу с негативными целями). Повышение общей образованности
и культуры людей способствуют более позитивному отношению к таким сообществам,
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чем прежде, когда чужое, непривычное считалось враждебным. Но все же отдельные
современные жизненные проблемы и прошлый опыт иногда заставляют людей настороженно относится к деятельности таких организаций. Часто участие в этих обществах
требует особого доверия друг к другу, чем могут воспользоваться мошенники, организовав под теми же названиями псевдосообщества с целью своего обогащения. Кроме того,
не всегда участие в таких сообществах дает человеку непосредственный, конкретный,
ощутимый результат, хотя нельзя и говорить, что позитивных результатов вообще нет.
Это также создает недоверие к деятельности сообществ и к людям, участвующим в них.
О различных взглядах и толкованиях так называемых нетрадиционных наук и сообществ, занимающихся такими науками можно получить представление из высказываний
М. Лайтмана о науке Каббалы [4: 7] «Все, кто пишут на темы Каббалы, делятся на несколько типов: авторы, искренне желающие передать науку своему поколению; авторы,
уловившие только внешний слой учения; те, кто хочет прославиться, и те, кто хочет заработать. Есть такие, которые пишут и не понимают, о чем они пишут, и лишь кажется им
что то, о чем они пишут, и есть Каббала.
Мы знаем из истории, что книги пишутся на протяжении тысячи лет, и это не проблема. Раньше писали в основном религиозные книги – по сути, не было иной потребности, а, кроме того, очень мало людей умели читать. Цена книги в те времена была очень
велика, и потому, если писали книги, то в основном такие, которыми интересовались
сильные мира сего. Были и книги, не связанные с религией, но их насчитывалось совсем
немного.
По мере развития книгопечатания выпуск книг становился все более простым и доступным, и искажения стали множиться …
В начале ХХ века начали появляться люди, которые хотели заработать деньги на выпуске книг о Каббале. И не то чтобы они думали, будто понимают, что такое Каббала – у
них даже не возникало такого вопроса. Если можно на этом заработать – нужно писать.
Они писали неверно не из-за неправильного понимания – нет, они писали лишь о том,
что подходит обществу, и облачали науку Каббала в одеяния удобное обществу…
Преуспеть в этом мире – это желание общества, поэтому и предлагают ему подобные
советы, но уже под маской науки каббала. И в результате в обществе сформировалось
своего рода мнение, что наука каббала это некое собрание советов о том, как преуспеть
в этом мире». «Культура не терпит легкомысленного отношения – каждый считает, что
ему достаточно одного беглого просмотра в свободное время, чтобы разобраться в этих
возвышенных вещах» [3; 4].
Во взаимоотношениях общества и нетрадиционных сообществ наблюдались и случаи
вандализма. Это относится в первую очередь к сообществам с экстремальными целями,
вспомним так называемое «Белое братство» и подобные организации. Идеологический
вандализм по своей природе предполагает ненависть к сторонникам определенного мировоззрения, политики, религии, нации или народности. Современный вандализм как средство сведения счетов между конфликтующими сторонами свидетельствует о социальной
напряженности в обществе. Это форма протеста людей с рабской психологией [2].
Выводы:
В современном обществе приобретает значение не только межкультурная коммуникация по территориальным, языковым, другим национально – культурным признакам,
но и коммуникация между разнообразными сообществами людей, имеющими различные взгляды и культуру решения жизненных задач. Некоторые такие сообщества имеют
85

религиозную основу или же, не будучи религиозными в традиционном смысле, основываются на культуре мировых религий. Другие виды сообществ имеют в основе так называемую нетрадиционную науку, то есть науку, выходящую за пределы традиционной
(в европейском понимании) ньютоно-картезианской парадигмы, в основе которой лежит
механистическое понимание картины мира.
Тенденцией можно назвать то, что в деятельности некоторых таких сообществ наблюдается стремление к добру, уважение к человеку и окружающему миру, опора не на
догмы и предрассудки, а на поиск, исследование приемлемых для человека и человечества решений.
Сложностью является непонимание многими людьми деятельности таких сообществ,
что объясняется недостаточным развитием науки в области новой парадигмы, тенденциями внешней моды и полученным еще пока большинством людей общим и специальным
образованием, построенным в основном на парадигмах, отражающих механистическую
картину мира.
Тенденцией является и то, что многие сообщества не противопоставляют себя обществу, официальной науке, не являются своеобразной оппозицией или даже угрозой обществу, а стремятся распространять идеи добра, искать пути совершенствования человека
и мира. Конечно, как и в любой другой сфере деятельности здесь могут наблюдаться и
определенные недостатки, и ошибки, и преступления. Но не больше, чем в других видах
деятельности.
Можно говорить и о позитивном влиянии общества (людей) на такие сообщества,
поскольку благодаря расширению средств информации многие люди лучше осознают
идеи добра, уважения к человеку и окружающему миру и соответственно в меньшей
степени поддерживают сообщества, имеющие негативную направленность в результате
ошибочных взглядов или специальных умыслов.
Перспективным является изучение взаимодействия конкретных сообществ с окружающим обществом и с традиционной наукой, их взаимовлияния и взаимопроникновения. Необходимо также изучение отношения к нетрадиционным сообществам людей
различных уровней и типов культуры, образования. Результаты таких исследований помогут в большей степени сотрудничеству традиционной и нетрадиционной науки, науки
и общества, помогут предвидеть особенности межкультурной коммуникации будущего.
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Стаття продовжує цикл публікацій авторів з проблеми вивчення шляхів та способів
формування української маркетингової термінології. У статті розглянуто екстралінгвістичні особливості формування сучасної української маркетингової термінології. Доведено, що однією з передумов її створення стала потреба інтеграції української економічної науки у світовий науковий простір. Формування української терміносистеми
маркетингу розглядається як результат системного запозичення.
Ключові слова: маркетинг, термінологія, термінологічні запозичення.
The article deals with formation Ukrainian marketing terminology. Extralinguistic
determination of modern Ukrainian marketing terminology organization have been examined,
the influence of social-economic processes into the terminological formation have been
characterized. It is proved thet Ukrainian marketing terminology is appeared as a result of
systimatic borrowing.
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Кінець ХХ століття – переломний момент в історії української мови, який характеризується двома основними процесами: 1) розширенням сфер вживання української мови
у зв’язку з набуттям нею реального статусу державної; 2) збільшенням питомої ваги іншомовних елементів у активній лексиці. Причиною останнього є посилення взаємодії з
країнами Заходу, що знаходить свій вияв у всіх сферах життя, у тому числі й у науковій. З
розвитком в Україні ринкової економіки виникла потреба звернення до світового економічного досвіду, зокрема до наукового доробку вчених-маркетологів, оскільки маркетинг
не лише ввійшов у вітчизняну практику господарювання, а й почав викладатися як науково-практична дисципліна в усіх економічних навчальних закладах країни. У зв’язку з
цим перед українськими вченими, маркетологами та термінознавцями, постало завдання
створення української маркетингової термінології на основі сучасної понятійно-концептуальної системи маркетингу. Формування системи української маркетингової термінології являє собою результат свідомих мовних інтерференцій, тобто штучного втручання
в розвиток мови, яке полягає у побудові свого роду штучної підмови на основі мови
природної [1: 33]. Дослідження соціолінгвістичних умов цього процесу веде до висновку про наявність певних історичних аналогій з умовами та особливостями формування
в українській науці деяких інших термінологічних систем. Маємо на увазі насамперед
впровадження системного принципу щодо запозичення нових терміносистем ученими
Наукового товариства ім. Т. Шевченка в перші десятиліття ХХ ст., коли політично-мовна ситуація в термінознавстві багато в чому була близькою до сучасної При розбудові
української національної термінології вони наполягали на потребі звертатися до тих мов,
у яких відповідні термінологічні системи вже стабілізувалися саме внаслідок концептуальності системи понять, виступали за уведення міжнародної термінології в українську
науку, бо розуміли потребу останньої ввійти в науку світову [2].
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Українська маркетингова терміносистема почала формуватися на основі концептуально усталеної понятійної системи маркетингу, виробленої впродовж десятиліть світовою наукою, чільне місце в якій посідають американські вчені-маркетологи. Як ринкова концепція управління маркетинг виник у 1902 р. у США. На початку ХХ століття
маркетинг почали трактувати як науку. В Європі і Японії маркетинг поширився лише
після Другої світової війни, у країнах Східної Європи, Балтії, Росії, а також і в Україні
– лише на початку 90-х років ХХ ст. [3: 7]. Тому саме англійська маркетингова термінологія стала джерелом системного запозичення в цій сфері для інших мов, у тому числі й
для української.
Уперше термін маркетинг з’являється в англомовній економічній літературі на початку ХХ ст. Він походить від англійського слова market (ринок) і буквально означає
ринкову діяльність, працю з ринком. [4: 5]. УРЕС у 3-х тт. за ред. М. П. Бажана ще не
містить у своєму реєстрі цього слова, тоді як «Большая советская энциклопедия» подає
заіделогізоване тлумачення, мета якого не стільки подати наукову дефініцію, скільки зробити черговий прозорий натяк на «загнивання» капіталізму. УРЕС у 3-х тт. за редакцією
А. В. Кудрицького (1987 р.) підкреслює, що маркетинг – явище, притаманне суто капіталістичній системі господарювання. Хоча фактично маркетингові професії існували в
Україні й за радянських часів. Наприклад, на підприємствах були фахівці з планування
збуту продукції та матеріального забезпечення, налагоджування контактів, укладання
угод з найвигіднішими партнерами та ін. За радянських часів роль реклами широко виконувала пропаганда, особливо політична. Саме політика виконувала більшість маркетингових функцій. Спічрайтера називали референтом, спіндоктор, або фахівець з паблік
рилейшнз, був завідувачем відділу із зовнішньоекономічних зв’язків, однак їхні функції
від цього не змінювались. Мала місце «штучна табуїзація та евфемізація, побудова лексичних ідеологем» [5: 92]. Командно-адміністративна економіка заважала формуванню
маркетингу як науки. Маркетингові терміни стосувалися виключно капіталістичного
способу життя (реклама, брокер, маклер, біржа, бізнес тощо).
На початку 90-х років ХХ ст. нові історичні та суспільно-економічні умови сприяли наступній хвилі інтеграції української економічної науки в міжнародний науковий
простір. Функціональна мова маркетингу – так звана мова для спеціальних потреб
(Language for Special Purpose, LSP) [1: 21], – мінімальною одиницею якої є термін, потребувала «стандартизації (нормалізації) й – до певної міри штучного – заповнення прогалин – ситуація, типова для всіх мов у період, коли вони поширюють сферу вживання від
побутової й літературної та мають задовольняти найрізноманітніші вимоги новочасного
суспільства» [6: 97]. Те, що мало відбуватися еволюційним історичним шляхом розвитку,
вимагало свідомого втручання з боку фахівців і лінгвістів. Отже, нагальною стала потреба в термінологічній модернізації, яка, як відомо, має місце в двох основних випадках:
при перекладі суспільно-політичної або науково-технічної літератури з однієї мови на
іншу (у випадку наявності лакун у мові перекладу) та при запровадженні відповідної
мови в тій чи іншій галузі науки, техніки чи освіти [7: 191].
Зараз модернізація та стандартизація науково-технічної термінології здійснюється,
як правило, організовано, за участю термінологічних комісій та інших організацій, на
які покладено таке завдання [8; 1]. У 1997 році Держстандартом України було видано
стандарт ДСТУ 3294 – 95 «Маркетинг. Терміни та визначення основних понять» (у 2002
році до нього внесено зміни), який містить лише 71 термін, що, звичайно, не відбиває
дійсного складу сучасної української маркетингової термінології й не задовольняє прак88

тичних потреб вітчизняної маркетингової науки, зокрема потреби її інтеграції у світовий
науковий простір. Сучасний стан української маркетингової терміносистеми можна визначити як стадію рекомендацій, «напрацювання» термінологічного матеріалу з необхідністю подальшого упорядкування, що є характерним для галузей, які розвиваються. На
цьому етапі розширення маркетингового термінологічного фонду, зокрема шляхом нових
запозичень, має хоч і цілеспрямований, але не досить організований характер, бо відбувається він значною мірою через переклад зарубіжної наукової літератури, що пов’язане
з появою на рівні функціонування нових термінів, ще не закріплених на рівні фіксації.
Тому вкрай актуальним видається подальше дослідження української маркетингової термінології з метою вироблення практичних рекомендацій щодо її стандартизації, зокрема,
на основі обґрунтованого використання й кодифікації термінів-інтернаціоналізмів.
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Kovalenko V. P.
(Slovyansk, Ukraine)

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN CONTEXTUAL ASPECT
Стаття розглядає вирішальне значення взаємозв’язку культури і спілкування на
міжкультурну комунікацію носіїв різних культур та соціальних груп. Зокрема, зроблено
акцент на контекстуальному аспекті міжкультурного спілкування. Визначено концептуальну різницю між високо- та низько-контекстуальними культурами як обумовлюючий фактор проблеми подолання міжкультурного бар’єру.
Ключові слова: міжкультурне спілкування, культурні відмінності, Вербальна (невербальна) комунікативна поведінка, високо- та низько- контекстуальні культури.
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Статья рассматривает решающее значение взаимосвязи культуры и общения для
межкультурной коммуникации носителей различных культур и социальних групп. В часности, делается акцент на контекстуальный аспект межкультурного общения. Определяется концептуальная разница между высоко- и низко- контекстуальными культурами как определяющий фактор в проблеме преодоления межкультурного барьєра.
Ключевые слова: межкультурное общение, культурные отличия, вербальное (невербальное) коммуникативное поведение, высоко- та низко- контекстуальные культуры.
The aim of the article is to investigate the interrelation between culture and communication
through communication context. Its urgent problem is brought about by the necessity to establish the link between culture and communication that is crucial to understanding intercultural
communication. It is through the influence of culture that people learn to communicate. People
view their world through categories, concepts, and labels that are products of their culture.
The ways in which we communicate, the circumstances of our communication, the language
and language style we use, and our nonverbal behavior are primarily all a response to and a
function of our culture. And, as cultures differ from one another, communication practices and
behaviours of individuals reared in those cultures will also be different [1: 44-45]. Intercultural
communication can best be understood as cultural diversity in the perception of social objects
and events. To understand others’ words and actions we must learn to understand how they perceive the word. Cultural diversity, however, tends to introduce us to dissimilar experience and,
hence, to varied and frequently strange and unfamiliar perception of the external world. Cultural differences during intercultural communication can be of wide variability due in part to
circumstances or forms where we find the greatest number of diverse cultural factors. Physical
appearance, religion, philosophy, economic system, social attitudes, language, heritage, basic
conceptualization of self and universe and other cultural factors that differ sharply [2: 19-21].
Any communicative interactions take place within some social and physical context. When
people are communicating within their culture, they are usually aware of the context and it does
little to hinder the communication. When people are engaged in intercultural communication,
however, the context in which that communication. take place can have a strong impact.
Communicative behaviour is governed by rules, principles or regulations that govern conduct and procedure. Communication rules are both culturally and contextually bound.
Although the social setting and situation may determine the type of rules that are appropriate, the culture determines the rules. In Iraq, for instance, a contextual rule prohibits females
from having unfamiliar males visit them at homes; in the United States, however, it is not considered socially inappropriate. The rules dictate behavior by establishing appropriate responses
to stimuli for a particular communication context.
Verbal rules determine not only what should be said but, how it should be said. Nonverbal
rules apply to proper gestures, facial expression, eye contact, etc.
Unless one in prepared to function in the contextual environment of another culture, he or
she may be in a disappointing experience which effects are known as culture shock. In order to
avoid culture shock one should have a full understanding of communication context and how
it differs culturally.
Anthropologist Edward T. Hall has written extensively about context. He categorizes cultures as being either high-context or low-context [3: 13-14].
In high-context cultures most of the information is either in the physical context or is internalized in the participants of interaction. Very little information is actually coded in the verbal
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message. In low-context cultures most of the information is contained in the verbal message
and very little is embedded in the context pr the people of interaction. In high- context cultures
such as those op Japan, Korea and Taiwan, people tend to be more aware of their surroundings
and their environment and do not rely on verbal communication as their main information
source. The Korean language contains the word nunchi that literary means being able to communicate through your eyes. In high-context cultures, the belief is that so much information is
available in the environment that it is unnecessary to state verbally that which is obvious. Oral
statements of affection, for instance, are rare; when the context says «I love you», it is necessary to state it orally.
Here is the major difference between high- and low-cultures. Verbal messages are extremely important in low-context cultures. It is the verbal message that the information to be shared
is coded; people in low-context cultures tend not to learn how to perceive information from the
environment. On the other hand, people in high-context cultures are more adapted to reading
nonverbal behavior and reading the environment. And at lest, people in high-context cultures
have an expectation that other are also able to understand the unarticulated communication;
hence, they do nit speak as much as people from low context cultures. Nevertheless in both of
these categorizations, members of each cultural group have much in common than in the examples found. They probably speak the same language, share the same general religion, attend the
same schools, and live in the same neighbourhood. Yet, these groups are culturally different;
they do not fully share the experiences, the same context culture, no do they share the same
perception. But we must remember that cultural contexts are neither right nor wrong, better
nor worse, they are just different. And cultural diversity is desirable and elect to embrace and
become a multicultural society.
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ВИБІР СТРАТЕГІЙ У ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ
ХІХ СТОРІЧЧЯ
У даній статті автор зосереджує увагу на особливостях вибору комунікативних
стратегій британськими дипломатами 19 сторіччя, визначає основні комунікативні
стратегії, характерні для вікторіанської доби у рамках британського дипломатичного
дискурсу.
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Ключові слова: дискурс, комунікативний процес, середовище комунікації, комунікативний простір, комунікативна стратегія, контекст, інституційна база дискурсу, дипломатичне маневрування.
В данной статье автор уделяет внимание особенностям выбора коммуникативных
стратегий, определяет основные коммуникативные стратегии, характерные для викторианской эпохи в рамках британского дипломатического дискурса.
Ключевые слова: дискурс, коммуникативный процесс, среда коммуникации, коммуникативное пространство, коммуникативная стратегия, контекст, институциональная база дискурса, дипломатическое маневрирование.
The article tackles the problem of the specifics of choosing properly the communication
strategy; the author differentiates the main communication strategies, which were being used
in the Victorian epoch in the framework of the British diplomatic discourse.
Key words: discourse, communication process, the sphere of communication, the
communication field, the communication strategy, context, discourse institutional basis,
diplomatic maneuvering.
Питанням комунікації, різним моделям комунікації приділено чимало уваги, цією
проблематикою займалися такі вчені як Дж.Сьорль (Searle), Г. П. Грайс, С. В. Крестинський, G. Reyes, D. Schiffrin, В. І. Карасік, Є. І. Шейгал, М. Л. Макаров, С. Дацюк та багато
інших. Але вивченню використання комунікативних стратегій у рамках дипломатичного
дискурсу, особливо 19 сторіччя (вікторіанська доба, доба колоніальних війн), достатню
увагу не приділяють. У сфері дипломатичної комунікації дуже важливе місце займає поняття взаємодії, взаєморозуміння та вибору правильних комунікативних стратегій задля
досягнення позитивних результатів. Отже, дослідження даного кола питань є актуальним та необхідним.
Метою даного дослідження є виділити основні комунікативні стратегії, які використовували у своєму дипломатичному дискурсі британські дипломати вікторіанської доби.
Ми ставимо перед собою наступні завдання: виділити основні типи стратегій, що використовуються у комунікативному процесі; з’ясувати причини та наслідки вибору тих
чи інших стратегій у дипломатичному дискурсі 19 сторіччя.
У політиці виділяють три основні типи комунікативних стратегій, оскільки саме вони
є тими, що концептуально описують основні соціальні процеси, які спонукають до комунікаційних дій: презентація, маніпуляція, конвенція [1]. Ми розглядаємо комунікативні стратегії у рамках дипломатичного дискурсу, тут важливо враховувати позамовленнєвий (поза- текстуальний) контекст. Взагалі ми дотримуємося думки, що жодний текст
(мовлення) не може вважатися комунікативною дією без урахування такого контексту
[4]. Презентаційний тип комунікативної дії є пасивною комунікацією, маніпуляційний
– активною комунікацією, конвенційний – інтерактивною комунікацію.
Але те, наскільки текст (мовлення) є комунікативною дією, залежить не лише від позатекстового (позамовленнєвого) контексту, як це уявляв собі Хабермас, але й від співвідношення цього контексту (середовища комунікації) і змісту дискурсу, який визначає простір
комунікації. Це і є змістовне визначення комунікативності. Комунікативна стратегія також
є залежною від змістовного оформлення комунікативного простору у тексті (мовленні) і
від співвідношення комунікативного середовища і комунікативного простору.
Дискурс є лише порядок і правила комунікативного простору комунікаційної дії. Комунікативний процес охоплює як безпосередньо комунікаційну дію, так і дії стосовно
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формування комунікативного середовища цієї комунікаційної дії. Комунікативний процес, таким чином, є процесом трансформації комунікативного простору у комунікативне
середовища, тобто творення комунікаційної дії і умов цієї комунікаційної дії (творення
дискурсивних рамок, побудова комунікативного середовища відносно комунікативного
простору і упорядкування комунікативного простору відносно комунікативного середовища, встановлення правил і меж комунікації, вибір місця, способу, каналів, засобів
комунікації тощо).
Говорячи про дискурс британських дипломатів 19 сторіччя, маємо на увазі вікторі
анську добу і звертаємо увагу на дискурс таких дипломатів, як лорд Солсбері, Розбері,
Чемберлен та ін., які є найбільш яскравими постатями у сфері дипломатії того часу. Для
них характерне використання усіх зазначених стратегій. Але для кращого розуміння
змісту даних стратегій ми пропонуємо виділити в їх рамках підвиди стратегій та певні комунікативні прийоми. Слід також зазначити, що для тих чи інших комунікативних
стратегій характерні певні види модальності (стверджувальна, питальна, оклична, спонукальна).
У рамках конвенційної стратегії виділяємо кооперативно-комерційну стратегію (You
may inform…that the government of Her Majesty will support them (Chinese authorities)
against any state acting aggressively towards China… in relation of granting us the permission
to build or to promote railway or other public works, – інструкція Солсбері К. Макдональду під час «ста днів реформ») [14], стратегію зближення (it doesn’t matter for the
British government whether the union will be formed officially by the document or will be the
gentleman’s agreement, – звернення Чемберлена до представників уряду Німеччини) [10:
42-43]. Ми вважаємо, що згода на джентльменську угоду є стратегічним прийомом або
специфічним дипломатичним комунікативним ходом задля висловлення уряду Німеччини високої довіри. Така стратегія сприяє встановленню дружніх стосунків між державами, зменшує напруження. Але з іншого боку, наявне імпліцитне прагнення Солсбері не
встановлювати союзу, документально фіксованого з урахуванням того факту, що лорд
Солсбері не був прихильником зв’язування Великобританії попередніми домовленостями. Також виділяємо стратегію переконання (що проявляється часто у формі твердо
зайнятої позиції, навіть з елементами деякої агресії I can suggest nothing less violent than
the measures which I have already proposed, – звертався Кромер до Розбері, також додаючи,
що у телеграмах Розбері була little indication of your intention to act vigorously in support of
any representations I may make here) [11].
У рамках маніпуляційної стратегії можна виділити стратегію дипломатичного маневрування (дана комунікативна стратегія передбачала також залучення до комунікаційного
процесу газет, близьких до урядових кіл) (Just now the moment is coming when England
and Germany could come to the practical agreement and declare their aims. Equally interested
in maintaining peace in Europe…both states could «shake hands» in Asia,…; to act always and
everywhere hand in hand with all English-speaking nations – that is the only correct way for
the German Emperor to carry out the foreign policy) [2], [15] тут застосовується мовленнєва
тактика емоційно-раціонального впливу, яка створює уявлення про те, що відбувається
процес зближення між країнами і є можливість для співробітництва, дружніх стосунків і
довіри. (I merely instructed my ambassador to delay while the government decided whether, or
how, the concession would injure the British interests, – Розбері німецькому уряду [12]. Тут
застосовується мовленнєва тактика обману, яка полягає у прийомі заперечення певної
(реальної) інформації, насправді Розбері дав інструкцію Серу Клеру Форду to prevent
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the concession being granted as being prejudicial to British interests) [13] дана стратегія
може загострити стосунки між державами, створити атмосферу недовіри; стратегію вичікувальну (Be in shadow as long as possible, let any proposals about further actions come
from others, – Солсбері застерігав посланця у Пекіні К. Макдональда [5, 117]. У даному
випадку застосовується мовленнєва тактика вербальної стриманості, яка допомагає не
досить поступливим та надто прямолінійним дипломатам під час переговорів забезпечити атмосферу (часто ілюзорну) готовності до компромісів та лояльного ставлення до пропозицій), стратегію поступок (яскравим прикладом даної комунікативної стратегії може
бути Угода між Великобританією та Німеччиною про сфери впливу у Китаї, Лондон
16.10.1900 р. застосовується мовленнєва тактика раціонального впливу, відкриваються
можливості для співробітництва).
У рамках презентаційної – окреслюємо стратегію інформування, але з використанням емоційного забарвлення описуваних подій, що виражається на лексичному рівні
(використання емоційних прислівників (completely) та прикметників (whatever), фразеологічних одиниць (to win the day)) (If English influence in Egypt were to be maintained
the khedive had to be forced to yield at whatever cost [6]; If the Khedive is allowed to win the
day, English influence will be completely destroyed, – Кромер телеграфував у Лондон [7])
(дана стратегія дозволяє автору повідомлення визначити пріоритети і важливість твердої
позиції Великобританії у збереженні свого впливу у Єгипті), стратегію оціннісно-спонукальну (з елементами маніпуляції) (Abbas will have to receive the sharp lesson sooner or
later – and the sooner the better, – Кромер звертався до Розбері [8]. З одного боку Кромер
виявляє агресивно-неприязне ставлення до Аббасу (емоційність), з іншого боку спонукає
Розбері до дій, які саме провчать Аббаса (sharp lesson)).
Ми дійшли висновку про те, що для британського дипломатичного дискурсу вікторіанської доби характерне використання усіх основних комунікативних стратегій, що
залучають різні мовленнєві тактики та комунікативні прийоми, яких вимагає специфіка
епохи (певна напруженість у міжнародних відносинах).
Комунікативним (внутрішнім) простором даної доби є спілкування з приводу кола
питань, пов’язаних із колоніальними суперечками, яке може носити за певних умов аргументативний характер (раціональне забарвлення переважає над емоційним), за інших
умов – вербально-агресивний (емоційне забарвлення переважає над раціональним) [3].
Дипломатичний дискурс дипломатів даної епохи будується на основі загальнонаціональної концепції Великобританії як великої Імперії та на основі концепції блискучої
ізоляції, на якій наголошував лорд Солсбері (один з найвидатніших державних діячів,
дипломатів Великобританії). Отже, інституціональною базою дискурсу у даному випадку є якщо не розширення своїх територій та впливу Великобританії на Сході та у Африці,
то хоча б збереження здобутого. «We are still and should remain the first state of the Far East,
with that aim what we gained during the period of monopoly should be preserved in the period
of competition», – заступник міністра закордонних справ Дж. Керзон (1895р.) [9, 419].
В подальшому ми збираємося глибше дослідити використання комунікативних стратегій і мовленнєвих тактик, більше уваги приділити ідеостилю дипломатів, використанню дипломатами певних стилістичних прийомів у своєму дискурсі та фактору впливу
політичної приналежності (консерватизм (Солсбері), лібералізм (Розбері)) на вибір тих
чи інших стратегій у дипломатичній комунікації.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 801’37

Сидорец В. С.
(Мозырь, Беларусь)

К ПРОБЛЕМЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ
Звертається увага на два принципи зіставного дослідження неспоріднених і різних
за спорідненістю мов: з позиції мови-еталону і з позиції поняттєвої (семантичної) категорії, що проявляється в кожній мові через функціонально-семантичне поле. Даються
оцінки різних думок щодо цих принципів дослідження. Наводиться точка зору автора
статті по даній проблемі.
Ключові слова: мова-еталон, семантична категорія, функціонально-семантичне
поле.
The attention is being paid to the two principles of juxtaposed research of unrelated and
different in grade of alliance of languages: from the position of ideal language type and concept (semantic) category. This category is expressed in every language through the functional
and semantic field. The estimation of various opinions is given regarding to these principles of
research. The author’s point of view of this problem is given in this article.
Key words: ideal language type, semantic category, functional and semantic field.
В самом общем, концептуальном виде сопоставительный метод исследования лингвистических объектов в генетически родственных и неродственных языках опирается на
сравнение как универсальный приём, поскольку установить подобия и различия «можно
лишь на основе сравнения и сопоставления» [1: 229], потому что «всякое лингвистическое описание, связанное с выходом за рамки одного языка, неизбежно предполагает установление подобий и различий» [1: 229]. Иными словами, сравнение в широком
смысле подразумевает два анализа – собственно сравнительный и сопоставительный,
преследующие разные лингвистические цели: «первый ориентирован на обнаружение
подобного, второй – на обнаружение различного» [1: 229], т. е. в первом случае следует
«показать: в чём языки уподобляются друг другу как семиотические системы особого
рода» [1: 229], и во втором – «показать, чем создаётся идиоматичноcть каждого конкретного языка или конкретной группы языков, выделенных на тех или иных основаниях» [1:
229]. Это, как известно, лежит в основе типологических исследований, имеющих свою
двухсотлетнюю историю, если принять во внимание предположение Ю. В. Рождественского о полуторастолетней истории лингвистической типологии, высказанное в рецензии
за 1966 г. на монографию Б. А. Успенского [2: 112], который достаточно подробно освещает различные подходы к типологическому исследованию, впервые, по свидетельству
Ю. В. Рождественского, вводит термин «язык-эталон», обосновывает понятие эталонной
модели [2: 113], исходящей из того, что наличие в анализируемом языке какого-то факта
обязательно предполагает явную или неявную ссылку на язык-посредник, своеобразный
© Сидорец В. С., 2008
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эталон. В идеальном варианте язык-эталон – это система выработанных положений, которых придерживаются в процессе типологических изысканий.
Некоторый скептицизм, прозвучавший в словах Ю. В. Рождественского по поводу
ввода данного понятия в обиход как основы типологической методики [2: 113], не разделяет ряд языковедов, поскольку, как считают они, идея создания языка-эталона исходит
из практики типологических исследований, когда сравнивается один язык с другим и
в качестве отправного пункта исследования выступает «родной язык или язык, наиболее близкий нам, который временно и применяется в качестве языка-эталона. От этого
языка-эталона и отталкиваются при описании и характеристике различных языков» [3:
352]. Более того, «основой, эталоном сопоставления (в роли tertium comparationis) должна стать идеальная языковая система, специально сконструированная лингвистом таким
образом, чтобы в ней были представлены универсальные свойства всех языков» [4: 220].
Сопоставление языков с единым языком-эталоном дало бы возможность, по мнению
этих учёных, «получить наиболее однородные результаты, которые легко подвергались
бы сопоставительному сравнению. В этом случае набор отличий от языка-эталона представлял бы специфическую характеристику исследуемого языка» [4: 220].
Несмотря на интересный ход рассуждений, невольно закрадывается мысль о гипотетичности общечеловеческого языка-эталона, о возможной практической реализации
сопоставить любой существующий язык с таким эталоном и сделать объективные теоретические выводы. В этом смысле понятен скептицизм Ю. В. Рождественского, усомнившегося как в реальности создания эталонной модели, так, естественно, и в способности
её с помощью типологической методики раскрыть специфику исследуемых языков.
Более осторожное, но не лишённое определённого теоретического и практического интереса мнение о том, что «установление основания сопоставления заключается
в выборе какого-либо признака языкового явления – фонетического, грамматического,
лексического, семантического – в качестве эталона, основания исследования. Объектом
сопоставления могут быть все единицы языка и отношения между ними – от фонем
до предложений. В качестве источника сопоставления могут выступать также словари,
грамматики, тексты, языки в целом» [5: 274].
Близок к «эталонной» концепции ««ноэматический» подход, сторонники которого
предлагают в качестве основания для сравнения взять специально сконструированные
единицы («ноэмы»), не связанные с конкретными единицами, т. е. не зависящие от особенностей одного или нескольких конкретных языков, но достаточно связанные с языком в целом (и в этом смысле не являющиеся неязыковыми)» [6: 4]. Однако такое ноэматическое конструирование не абсолютно, считают они. Присущее ноэме содержание
должно быть закреплено «хотя бы в одном из языков мира... за какими-то формальными
грамматическими единицами» [6: 5].
Как можно заметить, приведенная аргументация более всего нацелена на то, что сопоставлять, и менее – как сопоставлять. Мощным импульсом в решении второго вопроса явилось обращение к понятийной категории, которая не только помогает определить
статус той или иной единицы в каждом конкретном языке, но и раскрыть специфику,
«идиоматизм» одного отдельно взятого языка в сопоставлении с другими.
Этот аспект исследования реализации понятийных категорий в языках различных
типов получил основательное отражение в трудах И. И. Мещанинова. По свидетельству
М. М. Гухман, «термин «понятийные категории» появляется в работах И. И. Мещанинова 1945 г.» [7: 5]. Этот термин встречался «у Л. Ельмслева и О. Есперсена раньше,
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чем в работах Мещанинова... но в их толковании данный термин практически отождествлялся с логическими категориями, в свою очередь понимаемыми весьма неоднозначно»
[7: 6]. В отличие от них, подчёркивает Гухман, «в концепции И. И. Мещанинова «понятийная категория» является компонентом иерархической системы содержательных
операциональных единиц, используемых при осуществлении типолого-грамматических
сопоставлений» [7: 6]. Значение, которое вкладывал в термин «понятийная категория»
И. И. Мещанинов, близко к современному термину «семантическая категория».
Необходимость выработки концепции понятийных (семантических) категорий диктовалась вопросами: «какие методические приёмы, какой понятийный аппарат могут не
только обеспечить объективность моделирования того огромного массива языков, которые привлекались... в процессе типологических сопоставлений и обобщений, но и раскрыть всю сложность взаимосвязей частного и общего в функционировании и развитии
языков» [7: 4].
Сами названия понятийных категорий – предметность, предикативность (в нашей
терминологии – процессуальность), субъект, атрибутивность, качество, количество и др.
– «соотнесены с единицами грамматического уровня» [7: 7], т. е. единица грамматического уровня является вершиной определённой группы, определённого класса различных по
степени дискретности номинативных единиц. Такие группы или классы, если перейти к
современной терминологии, можно назвать семантическими (функционально-семантическими) категориями или полями. К такому логическому итогу мы неизбежно подходим в процессе знакомства с работами И. И. Мещанинова о принципах типолого-грамматических сопоставлений, о чём, кстати, весьма тонко и аргументированно говорит
М. М. Гухман, делающая особый акцент на том, что «в разработанной И. И. Мещаниновым теории понятийных категорий стержневым остаётся выделение понятийной категории по отношению к грамматическому понятию и грамматической категории. Иными словами, оппозиция «прикреплена» к единицам грамматического анализа. Ведущим
фактором в построении данной модели... было противопоставление универсального, общего, представленного понятийной категорией, и особого в реализации этого общего в
конкретном языке. С этим было связано разграничение уровней анализа содержательных
и формальных категорий. В отличие от теории универсалий, основной задачей которой
было обнаружение того общего, что присуще всем или большинству языков, для теории понятийных категорий не менее важным оказывается исследование специфического,
особого, что свойственно функционированию общего в конкретном языке» [7: 10].
Несмотря на то, что в своих изысканиях И. И. Мещанинов опирался, прежде всего
на языки неродственные, основные положения его концепции явились фундаментом для
различных направлений лингвистического исследования родственных и неродственных
языков: типолого-грамматического, функционально-грамматического, ментально-когнитивно-лингвистического и др. Пожалуй, наиболее мощное воплощение идеи И. И. Мещанинова получили в трудах А. В. Бондарко, развившего положения о понятийных
(содержательных, семантических) категориях и функционально-семантических полях,
характеризующихся набором разноуровневых средств выражения как в одном языке, так
и в разных языках, в работах В. М. Никитевича, обосновавшего понятие «номинативных
классов», возглавляемых той или иной частью речи, и др.
Целое направление в сопоставительном исследовании разноуровневой семантики
различных языков, и прежде всего украинского и русского, представляет М. П. Кочерган,
который, как уже отмечалось, акцентировал внимание на возможности создания языка98

эталона – исходной основы для сопоставления языков и выявления их общих и специфических особенностей. Однако эта идея не получила какого-либо отражения в его работах,
в том числе первом в Украине и достаточно известном «Словаре межъязыковых русскоукраинских омонимов». В аннотации, предисловии и послесловии М. П. Кочерган определяет главную задачу и объём словаря, обосновывает необходимость создания такого
словаря, раскрывает его структуру и содержание, даёт оценку существующим взглядам
по данной проблеме. Отмечается, что интерес к межъязыковым русско-украинским омонимам имеет давние традиции: он проявился в трудах выдающегося историка, первого
президента Украины М. С. Грушевского, в работах известного украинского языковеда
А. Ю. Крымского, в литературно-критических статьях прекрасного украинского поэта и
переводчика с различных славянских языков М. Т. Рыльского.
Подчёркивая, что «межъязыковые омонимы – это слова двух контактирующих языков, которые полностью или в основной части совпадают по форме, но отличаются по
содержанию» [8: 389], М. П. Кочерган акцентирует внимание на допустимых границах
совпадения и несовпадения, варьирования, позволяющих считать определённые слова
русского и украинского языков межъязыковыми омонимами.
Конечно, межъязыковыми омонимами являются слова, имеющие полное совпадение
по форме и определённые отличия по содержанию (рус. аркан – укр. аркан; рус. баня,
– укр. баня; рус. заплата – укр. заплата). Так, в русском языке аркан – «длинная верёвка
с затягивающейся петлёй на конце для ловли животных» [8: 9], в украинском – «гуцульский мужской танец» (первое значение) и то же, что и русское аркан (второе значение).
Русское слово баня обозначает «I. Специальное помещение, где моются и парятся. 2.
Разг., перен. Взбучка, строгий выговор, нагоняй «, украинское – «I. Выпуклая крыша,
свод в виде полушария, купол. 2. Перен. О сферической поверхности или предмете такой
формы», а также то, что и приведенное русское слово [8: 13]. Слово заплата в русском
языке «лоскут, нашиваемый на порванное место; кусок какого-либо материала, которым
заделывают дыры в различных предметах», в украинском – «Разг. I. Плата, жалование,
вознаграждение. 2. Плата, расплата, возмездие» [8: 152].
Достаточно обоснованным является включение в словарь и слов типа рог – рiг, звон –
дзвiн с закономерными, по терминологии автора, фонетико-морфологическими соответствиями, а также слов типа вытачивать – виточувати, возбудить – збудити, отбиться
– вiдбитися, застолье – застiлля с закономерными морфемно – словообразовательными
соответствиями.
Не вызывает возражений и включение в словарь межъязыковых омоформ, омографов,
лексико-грамматических омонимов. При этом, как справедливо замечает М. П. Кочерган,
билингвом не воспринимаются как существенные некоторые формальные отличия слов,
а также то, чем обусловлено внешнее подобие слов: общим этимоном, заимствованием
из других языков или чистой случайностью.
Обращаясь к содержательной стороне межъязыковых омонимов, составитетель словаря выделяет относительно небольшую группу абсолютных омонимов типа рус. властный «склонный повелевать, не признающий права личности» – укр. власний «принадлежащий кому-либо по праву собственности, собственный» (значения полностью не
совпадают) и значительно большую по объёму группу относительных омонимов, отличающихся по значению только частично. Основательно рассматриваются в словаре
омонимы, которые совпадают по значению, но имеют отличительные оттенки: стилистически маркированные и стилистически немаркированные, общеупотребительные и
специальные, литературные и диалектные.
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Недостаточно полно, на наш взгляд, в словаре представлены русские и украинские
глаголы, являющиеся, по терминологии М. П. Кочергана, относительными омонимами.
В виду имеются глагольные пары типа достать – дiстати, исполнять – сповнювати,
наносить – наносити, нести – нести, поддавать – пiддавати, причинять – спричинювати и нек. др. Эти глаголы совместно с субстанциальными существительными создают
словосочетания достать до потолка – дiстати до стелi, наносить песка – наносити
пiску, нести книгу – нести книжку. Выступая с предикатными существительными они
создают коммуникативные эквиваленты глаголов – неоднословные наименования действия с десемантизированным компонентом (вербоиды): исполнять (сердце) надеждой
– сповнювати (серце) надії (надiєю), справлять новоселье – справляти новосiлля. Как
в первом, так и особенно во втором случае возникают значительные расхождения при
переводе вербоидов: получить ранение – дiстати поранення, исполнять арию – виконувати арiю, наносить визит – робити вiзит, наносить поражение – завдавати поразки,
нести потери – зазнавати втрат, причинять вред – завдавати шкоди, подвергать бомбардировке – пiддавати бомбардуванню, оказывать влияние – справляти вплив, производить впечатление – справляти враження и т. д. В результате интерференции в украинской речи нередко можно услышать выражения типа наносити вiзит, нести втрати,
наносити шкоду и др.
Усиление внимания автора словаря к семантике языковых единиц не является случайным. В одной из статей Кочерган ссылается на Л. В. Щербу, который «обратил внимание
на необходимость применения семантического принципа в сопоставительных исследованиях. Он обосновал подход от семантики к её выражению и отнесению разноуровневых средств выражения к семантическому инварианту» [9: 3].
О возрастании интереса к семантике как основе для сравнения языков свидетельствуют и приводимые М. П. Кочерганом работы Ф. Груча, С. Сятковского, А. В. Бондарко,
В. Н. Ярцевой [9: 4]. Он убедительно доказывает причины переориентации лингвистических исследований на семантику, на закономерность применения семантического
принципа в контрастивных исследованиях. Здесь же Кочерган оценивает концепцию
язык-эталон как достаточно дискуссионную проблему и лишний раз подчёркивает, что
«семантический (содержательно-функциональный) подход к языку является наиболее
плодотворным в сфере сопоставительно-типологического описания языков» [9: 4]. Поэтому весьма логичным представляется нам его обращение к разработанной А. В. Бондарко методике сопоставления функционально-семантических полей, в основе которой,
как уже отмечалось нами, лежит концепция И. И. Мещанинова о проявлении той или
иной понятийной (содержательной) категории в разноструктурных языках. Эта методика
зиждется на трёх вводимых А. В. Бондарко понятиях, «на которых должны основываться
сопоставительные исследования: «семантическая категория», «функционально-семантическое поле», «категориальная ситуация» [9: 5].
В нашей терминологии первым двум понятиям соответствуют понятийная (ментально-когнитивная) категория и функционально–семантическая категория (функционально
– семантическое поле). В основе первой, заложен понятийный инвариант, она закреплена
в сознании всех народов и является универсальной. Вторая представляет собой совокупность разноуровневых языковых средств, реализующих первую. В каждом языке такая
совокупность может иметь специфические свойства, отличающие один язык от другого.
Своеобразной основой для парадигматического обобщения функционально-семантического поля является категориальная ситуация – «выраженная различными средствами
100

высказывания типовая содержательная структура, которая базируется на определённой
семантической категории и образованном ею в данном языке функционально-семантическом поле и представляет собой один из аспектов общей ситуации, передаваемой высказыванием, одну из категориальных характеристик» [9: 6].
М. П. Кочерган считает, что с опорой на семантические категории как основу сравнения два языка могут быть проанализированы с одной точки зрения. Результаты анализа
при этом будут более полными и объективными. Предлагается методика такого анализа:
следует определить семантическую категорию, по которой предполагается осуществлять
сравнение; установить в рамках функционально-семантического поля сопоставляемых
языков средства её выражения; сопоставить функционально-семантические поля сравниваемых языков для «выявления изоморфных и алломорфных признаков»; установить
межъязыковые корреляции сходства, различия, определить межъязыковые лакуны и
способы их заполнения и т. д. Кроме того, «полный сопоставительный анализ должен
завершаться интерпретацией языковых контрастов этнокультурными, социально-историческими и другими особенностями сопоставляемых языков» [9: 6].
В качестве заключения следует отметить, что сопоставительное языкознание, как
подчеркивает М. П. Кочерган, отдельная научная парадигма, опирающаяся на сопоставительный метод, который представляет систему исследовательских приёмов описания
языка через сравнение с другими языками для выявления различий на фоне имеющихся
сходств. Сопоставление является «способом углубленного познания системно-функциональных закономерностей языков» [10: 78].
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМИ ДОБРЫИ
В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТЕКСТАХ ХІ–ХІІІ СТ.
Стаття присвячена реконструкції семантичної структури давньоруської лексеми ДОБРЫИ. Аналіз проведено на матеріалі писемних східнослов’янських пам’яток
ХІ–ХІІІ ст. Досліджено трансформацію семантики др. ДОБРЫИ в період переходу від
язичництва до християнства в Київській Русі.
Ключові слова: семантична структура слова, Київська Русь, прикметник.
The present article deals with the reconstruction of the semantic structure of the Old
Russian lexeme ДОБРЫИ. The article is based on the analysis of оld literary monuments
of 11–13 th cent. The transformation of the semantic structure of ДОБРЫИ in the period of
transition from heathenism to Cristianity in Kyiv Rus has been researched.
Key words: semantic structure of the word, Kyiv Rus, adjective.
Проблеми історичної лексикології української мови багато в чому пов’язані з дослідженням східнослов’янських писемних пам’яток часів Київської Русі, лексичний корпус
яких до сьогодні досліджений фрагментарно і зафіксований історичними словниками
лише частково. Особливої актуальності набуває простеження історії лексичних одиниць, семантика яких міцно пов’язана зі світоглядом давніх східних слов’ян. Ставимо
за мету реконструювати семантичну структуру прикметника добрыи – слова, яке в ХІ–
ХІІІ ст. мало високу частоту вживання і відзначалося складною системою перехрещення різних значень та їхніх відтінків. Основним джерелом матеріалу слугують писемні
східнослов’янські пам’ятки ХІ–ХІІІ ст. різної жанрової і стильової належності (літописи,
житія, патерики, сказання, чудеса, читання святим, кормчі, повчання, княжі статути, грамоти, епіграфічні написи та ін.).
Др. добрыи зводиться до псл. *dobrъ, яке продовжує іє. *dhabhro-, похідне із суф.
-ro- від основи *dhabh-. Континуантами споріднених іє. *dhabh- «підходити, бути придатним, відповідним, пристосовувати(ся)» і *dhab- «т. с.» виступають лат. faber «ремісник,
який працює з твердими матеріалами», вірм. darbin «коваль», двнім. tapfar, нвнім. tapfer
«хоробрий, сильний, міцний, щільний, твердий», лит. dabа «природа, натура, вдача, характер», «спосіб», лтс. daba «вид, спосіб; властивість, звичка», «натура, вдача, характер»,
гот. gadaban «підходити, бути схожим», gadōbs «який підходить», англос. gedafen «належний, підходящий» (Преобр., I, 187; Шанск., 461; Ф., I, 520–521; ЭССЯ, V, 38, 45–46;
ЕСУМ, ІІ, 98). Загальна семантика індоєвропейського кореня зберігається в слов’янських
мовах; первинним для псл. *dobrъ могло виступати значення «підходящий, відповідний,
властивий» (SPsł, III, 310; Шанск., 127; ЕСУМ, ІІ, 98), яке природно сполучається з його
основним значенням «добрий» (ант. «поганий») (пор. ріє. XR–. «добрий, хоробра людина,
об’єднуючи, належне, підходяще» [1: 216]).
В етимологічних словниках відзначається споріднена близькість псл. *dobrъ і *doblь,
*debelъ, *dobъ, *dobь(jь), *dobiti, *doba (Преобр., I, 186–187, 176; Шанск., 121, 127, 404;
ЭССЯ, IV, 201–203; V, 38–50; ЕСУМ, ІІ, 96–98). Визначення надійної етимології псл.
*dobrъ ускладнене доказом спорідненості / неспорідненості псл. *dobrъ і *doba.
© Межжеріна Г. В., 2008
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В ХІ–ХІІІ ст. прикметник добрыи становив семантичну вершину словотвірного гнізда з коренем -добр-, до складу якого входило понад сімдесят лексем, а саме др.
добродhтельстви~, добродhтьныи, добродh"ньныи, доброжити~, доброзрачьнъ,
доброизвhстьникъ, доброключимыи, доброличьнъ, добролhпьныи, добролюбьно, добромоудритис#, добромыслити, добронрави~, добронравьныи, доброобразьнъ, доброписани~, доброплодьстви~, добропобhдьныи, добропокорени~, добро та ін. (СДРЯ XI–XIV,
III, 6–25).
У семантиці др. добрыи знайшло відбиття давнє, зокрема дохристиянське осмислення добра як блага насамперед матеріального, за якого життєво важливими є наявність
власності, майна, належність до багатого роду, вимогливе ставлення до якості предметів,
речей, продуктів харчування, до майстерності ремісника, вдачі воїна, мисливця. Значення «доброякісний; який відповідає вимогам (про предмети, речі, продукти харчування
та ін.)», «умілий, досвідчений, вправний», «знатний, багатий» в семантичній структурі
др. добрыи – прямий результат розвитку іє. *dhabh-, *dhab- «підходити, бути придатним,
відповідним, пристосовувати(ся)».
Починаючи з ХІ ст. у пам’ятках різної жанрової і стильової належності др. добрыи
широко вживалося зі значенням «доброякісний; який відповідає вимогам (про предмети,
речі, продукти харчування та ін.)»: «добро древо въ "дь. и вземши снhсть» (*986, ПВЛ-1,
арк. 29); «чловhкъ. прhжде добро~ вино полага~ть. и егда оупи\ть с# тогда хоужде~»
(XI, ЕО, 12; т. с. ЕМст. до 1117, 36); «вино доброе» (поч. XII, сп. 1495, ХД, 28); «виногради
добрии» (поч. XII, сп. 1495, ХД, 96); «лимень добръ под градом тhмъ есть» (там само, 82,
26); «есть вода добра зhло, и есть глубоко в земли» (там само, 44, 70, 78); «темианъ тъ
добрыи» (там само, 30); «паде на земли добрh и дасть наплод сторицею» (XI–XII, сп. XVI,
Варл., 130); «земля добра и многоплодна» (поч. XII, сп. 1495, ХД, 54); «нива добра» (поч.
XII, сп. 1495, ХД, 76); «жита добра ражаються около Иерусалима въ камении том без
дожда» (там само, 48); «не та пшеница добра мниться, иже на добрh поли пожата, но
яже полоньна и на пищу угодна есть» (XIII, сп. к. XIV, Пч., 514); «приближися к древу
[…] и се добро зhло» (XII, сп. XIV, Тур., 300); «доброу маслиноу» (сп. 1220, Апост. 1
(Воскр.), 174); «съгорhша церкъви 10: […] и много домовъ добрыхъ» (*1194, ЛНс, 41);
«сгорh церковь святого Василья, а дворовъ добрыхъ 30; а на завтрhе на Слаквовh улицh
сгорh церковь […] а домовъ добрых 50» (*1261, ЛН, 311); «сгорh от грома церковь святых
мученикъ Бориса и Глhба: добра (вар. АТ: горазна) и лhпа» (*1262, ЛН, 311). Це значення
є загальнослов’янським і відзначається в семантиці цілого ряду похідних псл. *dobrina,
*dobrota, *dobrotьnъ(jь), *dobryni, зокрема в укр. добринá (Гр., І, 398), рос. добрóтный
(СРЯ, I, 410), рос. діал. добрóта (СРНГ, VIII, 78), рос. діал. добринá (Даль, І, 1102), ч.
dobřina, dobrota (ЭССЯ, V, 41, 44), слвц. dobrota (ЭССЯ, V, 44), схрв. добрщња (ЭССЯ, V,
46), доброта (СХРСл., 135). Що стосується континуантів псл. *dobrъ, то значення «доброякісний» зберігається в семантиці укр. добрий (добре жито, добра хата) (СУМ, II,
322), рос. прост. добрый (ССРЛЯ, III, 853) і, швидше за все, є східнослов’янським.
На ґрунті значення «доброякісний; який відповідає вимогам (про предмети, речі,
продукти харчування та ін.)» розвинулося значення «досить великий за розміром, кількістю тощо» др. добрыи: «Бh же Леwнтии красенъ […] добръ носомъ» (XIII, сп. XV, Хр.
Малалы, 10); «добръ околъ создавъ, во 20 верстъ» (XI, сп. XVI, Флавий, 206); «оуношю
добра въздрастомь» (СДРЯ XI–XIV, III, 21); «поживъ же лhта много. и тако. во старости добрh ^иде ко Го(с)(под)у» (*1279, ЛГВ, ЛИ-3, арк. 292зв.). Значення «досить великий за розміром, кількістю тощо» зберігають відповідні українські, російські, білоруські,
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болгарські, словенські лексеми: укр. розм. цей кухлик з добру діжку (Гр., I, 398), рос.
розм. ждать добрый часъ, добрая мhра вéрхомъ (Даль, I, 444), блр. розм. добры заработак (ТСБМ, II, 187), болг. добър дóход (БРСл., 121), словен. dóber (ЭССЯ, V, 45).
У текстах ХІ–ХІІІ ст. спостерігається широке використання др. добрыи в значенні
«умілий, досвідчений, вправний»: «"ко добрыи воинъ» (XI, сп. XIV, ЖНМ, 57); «ратници
соуть. и добра# вои» (*1224, ЛГВ, ЛИ-3, арк. 252зв.); «бh же Ростиславъ мужь добръ
на ратh» (*1066, ЛН, 186); «доброу дроужиноу держиши. и велици полци твои» (*1256,
ЛГВ, ЛИ-3, арк. 279); «яко можеть дострhлити добръ стрhлець» (поч. XII, сп. 1495, ХД,
64); «ловечь добръ хороборъ. николи же ко вепреви и ни къ медвhдеве не ждаше слоугъ
свои(х). а быша емоу помогли» (*1287, ЛГВ, ЛИ-3, 216); «Не добра ли тя стража створихъ моему винограду? То почто его еси окрал?» (XII, сп. XIV, Тур., 304); «раба имаши
добра» (XII, Зл.–9, 98); «невозможно бо без вожа добра […] испытати и видhти всhхъ
святыхъ мhстъ» (поч. XII, сп. 1495, ХД, 26); «и начаша их бити, яко добрые косцы траву
косити» (XI–XII, сп. XVII–XVIII, ДД, 30, 54); «яко добры жнецъ траву сечетъ» (там само,
62); «доброу писцю» (СДРЯ XI–XIV, III, 22); «великъ звhрь, а главы не имhеть; тако и
многи полки без добра князя» (ред. XII, сп. XVI–XVII, ДЗ, 392); «"ко добръ оучитель
пооучаmаше» (Ж. Савы осв. XIII, 49); «бяшеть бо добрыи поборникъ отечьства своего»
(*1147, ЛК, ЛИ, 34). Використання др. добрыи зі значенням «умілий, досвідчений, вправний» зафіксоване в текстах, починаючи із середини ХІ ст., тоді як у «Словаре русского
языка XI–XVII вв.» це значення не відбите, а в «Словаре древнерусского языка (XI–XIV
вв.)» найдавніші приклади датовані серединою XII ст. Значення «умілий, досвідчений,
вправний» зберігають укр. добрий майстер (СУМ, II, 322), блр. дóбры майстар (ТСБМ,
II, 186), болг. добър мáйстор (БРСл., 121), схрв. дöбар радник (СХРСл., 134).
Уживання др. добрыи зі значенням «знатний, багатий» трапляється в пам’ятках ХІІ–
ХІІІ ст.: «чтите гость, откуду же к вам придеть, или простъ или добръ» (поч. XII, ВМ,
ЛЛ, 400); «нhкто же ^ Л#ховъ. не бо"ринъ. ни доброго родоу» (*1261, ЛГВ, ЛИ-3, арк.
284); «бh етеръ стратилатъ, именемъ Плакида, добра рода и славна, богат же зhло» (сп.
XVI, Еуст. Плак., 226); «и оукраси ю "ко невhстоу доброу» (сп. XII–XIII, Пов. Ефр.,
477). Окрім того, у літописах та пам’ятках ділової писемності в цей період на позначення знатних, багатих людей широко вживалися усталені словосполучення добрыи люди,
добрыи моужь: «пре сеи миръ троудили с# дъбрии люди~. Ролфо. ис кашел#. б(о)жи
двор#нинъ» (Гр (смол.) 1229, 21, 25); «купцем пошьлым добрым людем» (XIII, сп. XVI,
Рукоп. Вс., 263); «и много избиша Новогоро(д)цевъ добры(х) мuжии» (*1268, ЛСа, 525);
«собрашася чернь и думающе съ добрыми мужи кого царемъ поставити» (*1204, ЛНик.,
38); «дhти поимаша у добрыхъ мужь в тали» (*1240, ЛНс, 77). Аналізуючи князівські статути Давньої Русі, В. Й. Ключевський відзначає, що добрыи люди – це поважні,
заможні мешканці міста [3: 262]; після ХІІІ ст. відбулася трансформація термінологічної семантики словосполучення добрыи люди, перехід від значення «заможна людина»
до значення «свідок» [6: 54–57]. Моужи большии (добрии, велиции, в#чьшии, лоучьшии,
лhпльшии, нарочитии, старhишии, чьстьнии) – найпривілейованіший прошарок вільного населення Давньої Русі (СДРЯ XI–XІV, V, 39). На відміну від др. добрыи люди, добрыи моужь усталені словосполучення добрыи коупьць, добрыи бо"ринъ трапляються
в текстах ХІ–ХІІІ ст. значно рідше. Коупци вячшие, добрые, стареишие, пошлые – це
найзаможніша частина купецтва в Новгороді (СлРЯ XI–XVII, VIII, 126). Не було однорідності і в боярському середовищі: бо"ринъ міг бути добрыи, большии, великыи, лоучии,
мирьскыи, молодыи, меньшии, старыи (СДРЯ ХІ–ХІV, І, 300–301). Зокрема, після ХІІІ ст.
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в ділових документах др. добрыи бо"ринъ набуло статусу усталеного термінологічного
словосполучення. Так, у реченні «Рахъ оуби бо"рина добра Болеславл#» (*1281, ЛГВ,
ЛИ–3, 887) словосполучення добрыи бо"ринъ вказує на те, що володимиро-волинський
боярський син Рах Михайлович убив не просто боярина, який воював на боці кн. Болеслава Семовитовича, а боярина знатного, впливового, заможного.
Свого часу Б. О. Ларін звернув увагу на вживання др. добрыи зі значеннями «який
стоїть наді мною» і «багатий» та їхній зв’язок зі значенням «багатство» др. добро [5:
15]. Виокремлення сем ‘знатний’, ‘багатий’ в окреме значення відбулося, очевидно, під
впливом значення «добро, майно, пожитки» др. добро. Це саме значення наявне в семантиці рефлексів псл. *dobro, *dobrota: укр. добру «сукупність належних кому-небудь
речей, предметів, цінностей і т. ін.; майно» (СУМ, II, 323); рос. добру «розм. майно, речі»
(Ожег., 143); рос. діал. добрыдни «пожитки, майно, скарб», добрóта «рухоме майно»
(СРНГ, VIII, 76–80); болг. добро «розм. матеріальні блага, скарб, майно» (БУС, 157); схрв.
дóбро «майно, скарб» (СХРСл., 135), польськ. dobro «добро, майно» (БПРС, I, 146). Значення «багатий» знаходимо в болг. діал. дóбър «заможний», добáр «багатий, заможний»
(ЭССЯ, V, 45).
Формування загальнооцінного значення др. добрыи пройшло, як показує матеріал,
два етапи, перший з яких відбувався в дохристиянські часи, а другий – в епоху запровадження християнства. Найдавніший шар загальнооцінного значення др. добрыи маркує
семантику удачі і сформувався в результаті семантичного переходу «підходящий, відповідний» → «вдалий, щасливий» і «який віщує удачу, добро, взагалі щось добре». Із
загальним значенням «вдалий, щасливий» др. добрыи трапляється не дуже часто, проте
словосполучення, в яких це значення засвідчене, збереглися до сьогодні: «лютую преплыти пучину з добрым плаваніемъ» (Гр. ок. 1160, 72); «приближис# къ морю. и видh
въ корабли дhтищь… и ~гда поклонити с# хотh и рещи добрh ходите и добръ вы поуть
боуди» (сп. XII–XIII, Аг., 467) (пор. рос. доброе плавание, добрый путь). У сполученні
др. добрыи зі словом врhм# актуалізується сема ‘сприятливий’ (СДРЯ XI–XIV, III, 21), а
в сполученні з іменником вhтръ («что кораблю добрый вhтръ» – сп. XII–XIII, Апокр.,
146) – семи ‘попутний’, ‘ходовий’. Зі значенням «який віщує удачу, добро, взагалі щось
добре» слово добрыи почало вживатися задовго до ХІ ст.: «се же знаменьє не добро
бы(с)(ть). на 4-е бо лh(т)(о) пожже Всеславъ градъ» (*1063, ПВЛ-1, арк. 55) («знаменья
бо бывають ова на добро, ова на зло» – *1102, ЛР, арк. 149); «И что суть дали? Они же
показа мечь. И рhша старци козарьстии: «Не добра дань, княже… сих оружье обоюдоостро, рекше мечи: си имуть на нас дань» (до *852, ЛР, 15) (пор. укр. добрий знак, добре
знамення).
За часів Київської Русі загальнооцінне значення «добрий» (ант. «поганий») др. добрыи не обмежується семантикою удачі, і пам’ятки цього періоду засвідчують розширення значення «добрий» за рахунок привнесення в нього християнського змісту поняття
добра. Із загальнооцінним значенням «добрий», в якому превалює семантика духовного,
християнського, пов’язаного з вірою в Бога, прикметник добрыи активно використовувався щодо людини в східнослов’янських текстах XI–XIII ст.: «духъ святыи приходит
на воды Иорданьскиа, и видять достоинии человhци добрии» (поч. XII, сп. 1495, ХД, 54,
26); «добрыи чл(о)вкъ отъ добрааго съкровиmа износить добра» (ЕМст. до 1117, 81); «и
добрии люди уяша. а злии человhци падоша на грабежи» (*1272, ЛНс, 90); «святую богородицю. съблюде ю богъ добрыми людьми» (*1204, ЛНс, 49). Незважаючи на те, що антонімічний прикметник зълыи вживався як постійний епітет до слів дьяволъ, бhси, дуси,
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змии (сп. 1554, КП, 584, 618; к. XI, сп. XII–XIII, ЖФ, 334, 348, 368, 370; XI–XII, сп. XVI,
Варл., 161, 245, 250; XIII, сп. XIV, Сл. Сер. Вл., 452 та ін.), в ХІ–ХІІІ ст. др. добрыи не
сполучалося зі словами Богъ, господь, владыка («Бог») (використання означення добрыи
щодо Бога належить до пізніших періодів; пор. рос. «добръ одинъ Господь» – Даль, І,
444). Натомість книжники Київської Русі використовували синонімічні лексеми благыи,
милостивыи, милосьрдыи: «благъ Богъ и милостивъ» (*1123, ЛК, ЛИ, 9); «господь милосердыи богъ нашь» (XIII, сп. XIV–XV, Мих. Черн., 243); «единъ благый душелюбивый
владыка» (XI–XII, сп. XVI, Варл., 177). У письменників ХІ–ХІІІ ст. в перекладних, а згодом і в оригінальних творах добр і благ розташовуются в протиставленні «земне – небесне», де всі мирські вияви блага визначаются словом добро [4: 108].
Із загальним значенням «добрий» др. добрыи засвідчене в широкому сполученні з
лексикою церковно-релігійної сфери як у церковнослов’янських, так і в давньоруських
текстах: «искаше доброh мудрости божья» (*955, ПВЛ, ЛЛ, 76); «добра м(о)л(и)тва»
(XI, сп. XIV, Похв. НМ, 104); «добры" ц(е)рк(о)вьны" сады» (сп. XII–XIII, Ио. Злат.-12,
462); «дрhво добро. плоды добры творить» (XI, ЕО, 231, 69); «сhавъшоу добро~ сhм#»
(XI, ЕО, 240); «добро~ тhло ц(ь)рк(ъ)вьно~» (XI, сп. XII, ЖФСт, 259, 242); «добра
церкы» (XI, сп. XII, ЖФСт, 35); «храми добрии» (XIII, сп. XV–XVIII, Кн. Еноха, 100);
«доброе обителище» (поч. XII, сп. 1495, ХД, 54); «обновитесь добрым обновлениемь»
(XIII, сп. XIV, XV, Сл. Сер. Вл., 444); «добраго пастуха. иже пас#ше словесны" wвц#.
нелицемhрно с кротостью» (*1091, ПВЛ-1, арк. 71); «добрымъ твоимъ с(вя)т(ы)мъ
приходо(м)» (XI, сп. XIV, Три чуда, 88); «подвигъмь добрыимь и вhрою» (XII–XIII, Похв.
сл. КМ, 204), «къ господу отъиде въ добрh исповhдании» (сп. 1554, КП, 612), «добро
намъ покаани~ потребьно» (сп. к. XI, Пат. Син., арк. 44зв.). Іменники, щодо яких др.
добрыи виступає як означення, семантично взаємопов’язані і легко об’єднуються в тематичні групи: 1) садъ, дрhво, плодъ, сhм#; 2) цьркы, обитhлище, храмъ; 3) исповhдани~,
покаани~, молитва, обновлени~.
У сполученнях з лексемами слово, съвhтъ, мысль, помыслы, дhло, жити~ прикметник добрыи означає «добрий, спрямований на добро; чистий, безгрішний»: «и человhка
не минhте, не привhчавше, добро слово ему дадите» (поч. XII, ВМ, ЛЛ, 400); «словеса
добра» (ред. XII, сп. XVI–XVII, ДЗ, 394); «добръ съвhтъ вашь, отци» (сп. 1554, КП,
440); «совhтований добрыхъ» (XI–XII, сп. XVI, Варл., 122); «вложи б(ог)ъ мысль добру
рускимъ кн(я)земъ: умыслиша ити на половци» (*1102, ЛР, арк. 149); «отвратити его…
от добраго помысла» (сп. 1554, КП, 458); «Стефанъ […] много добра дhла сотворивъ»
(*1014, ЛНик., 70); «и на добра# дhла подвигнемс# въздержаmес# не ^брашна токмо,
но и ^пь#нства, и ^завїсти. и ^свара и ^татьбы» (XI, сп. XIV, Похв. НМ, 107); «богови
угажаа добрым житием» (сп. 1554, КП, 568); «похвалити добраго и твердердаго житья
и въздержания» (*1091, ЛР, арк. 123).
У літописних статтях ХІІ–ХІІІ ст. слово добрыи досить часто використовується зі
значенням «доброзичливий», при цьому вживання конструкцій «къто добръ до кого»,
«къто добръ къ кому» маркує не постійну, а тимчасову ознаку: «ты переди до мене добръ былъ еси, и азъ до тебе» (*1154, ЛК, ЛИ,77); «отець добръ былъ, коли жилъ у нас»
(*1175, ЛР, 140); «бh бо люб# дроужиноу. и злата не сбирашеть. имhни" не щад#шеть.
но да"шеть дроужинh. бh бо кн#зь добръ» (*1187, ЛК, ЛИ-3, арк. 227зв.); «кто есть къ
вамъ добръ, того любите и чтите» (*1208, ЛНик., 58); «кн#зи […] до хр(с)ти"нъ добри»
(*1216, ЛСа, 500); «б#(ш) до всh (х) презлиха добра. блговhрна" кн#гини» (*1206, ЛС,
424). Уживання др. добрыи зі значенням «доброзичливий» нерідко супроводжувалося ак106

туалізацією семи ‘добродійний’: «зане князь щедръ отець есть слугамъ многиим: мнозии
бо оставляють отца и матерь, к нему прибhгают. Доброму бо господину служа, дослужится слободы» (ред. XII, сп. XVI–XVII, ДЗ, 392); «отца бо человhкъ может забыти, а
добра ради господина, аще бы с ним и въ гробъ влhзлъ» (*1251, ЛН, 306). У семантиці
численних похідних псл. *dobrъ значення «доброзичливий» виступає як основне (укр.
добрий – СУМ, II, 323; рос. добрый – ССРЛЯ, III, 850; б. добры – ТСБМ, II, 186; болг.
добъ�р – БРСл., 121; схрв. дöбар – СХРСл., 134; ч. dobrý – ЧРС, І, 129; польськ. dobry
– БПРС, І, 146 та ін.).
У кінці ХІІІ ст. спочатку в Галицько-Волинському літописі, а потім в інших пам’ятках
др. добрыи починає вживатися зі значенням «вірний, надійний»: «посла к нимъ. жито в
лодь"хъ. по Боугоу с людьми. с добрыми. комоу вhр#» (*1274, ЛГВ, ЛИ-3, арк. 292);
«послаша с ними добрыи люди. и тако ехавше. wсмотрhша. wже нhтоуть рати» (*1274,
ЛГВ, ЛИ-3, арк. 290); «начаша емоу повhдати. wсhкъ во лhсh. полнъ люди и товара
[…] Володимhръ же ^тряди къ немоу люди добрыи […] бишася […] и поимаша въ немъ
мно(жь)ство людии и товара» (*1280, ЛГВ, ЛИ-3, арк. 293); «убиша бо Л#ховh. ^ полкоу
его. многы бо"ры и слоуги добрhh» (*1280, ЛГВ, ЛИ-3, арк. 293). До цього ж ряду слід
віднести вживання др. добрыи в словосполученнях добрыи дроугъ, добрыи приатель:
«добрии мои друзи, добрh ми съвhщаваете» (сп. 1554, КП, 546); «аки ходатаи и дроугъ
добръ» (Изб. 1076, 197); «лоуче бы имъ да быша доброу дроугоу поручили. давше что.
абы послhди исправилъ» (СДРЯ XI–XIV, III, 20); «и то ему добрыи приатель, иже с ним
ладно единомысляше» (XI, сп. XVI, Флавий, 222). Ідеться не стільки про близького, відданого друга, скільки про однодумця, прихильника, захисника чого-небудь, про людину,
яка могла й не бути близьким другом.
Окрім того, що др. добрыи використовувалося на позначення конкретних чеснот (вірність, надійність, доброзичливість, добродійність тощо), у літописних некрологах князям воно виконувало функцію узагальнювального слова й означало «сповнений багатьох
чеснот; чеснотливий»: «убиша Володимира князя Давыдовича […] доброго и кроткого»
(*1141, ЛК, ЛИ, 64); «преставися благовhрныи и христолюбивыи добрыи князь» (*1141,
ЛР, арк. 172); «юже бh оукрасилъ Андрhи кн#зь добрыи» (*1177, ЛС-1, арк. 129зв.);
«Володимере добрыи кн#же. правдивыи» (*1282, ЛГВ, ЛИ-3, арк. 295); «кн#зь Краковьскии Болеславъ. добрыи тихии. кроткии смиреныи. незлобивыи» (*1279, ЛГВ, ЛИ-3, арк.
292зв.); «убиша добра князя Полотьского Товтивила» (*1263, ЛНс, 84).
Загальне значення «чесноти» виражалося усталеним словосполученням добрыи
нравы, яке широко використовувалося в літописній і житійній літературі як самостійна
одиниця та як компонент некрологічної формули оукрашены добрыми нравы: «тьл#ть бо
добры" нравы бhсhды злы""» (Ж. Савы осв. XIII, 17, а також к. XI, сп. XII–XIII, ЖФ,
340; сп. к. XI, Пат. Син., арк. 27зв.; XI, сп. XVI, Флавий, 257); «преставися благовhрныи
князь великии рускыи, сынъ благовhрнаго отця Всеволода, украшены добрыми нравы,
прослувыи в победах» (*1125, ЛР, 105, а також *1175, АБ, ЛК, 324; к. XI, сп. XIV, ЧтБГ,
45; к. XI, сп. XII–XIII, ЖФ, 332, 340; *1125, ЛС, 293; *1212, ЛС, 436; *1218, ЛС, 442;
*1239, ЛС, 468; ЖНиф. (Вяз.), 68 та ін.). У формулі оукрашены добрыми нравы відбилася
тріада краса – добро – нрав, в якій синтез краси і добра, характерний і для язичницького, і для християнського світосприйняття, доповнюється, ускладнюється християнським
поєднанням краса – духовність, добро – духовність. Синтез зовнішньої і внутрішньої
краси відбився також у семантиці іменника доброта, основу семантичної структури якого в ХІ–ХІІІ ст. становили значення «доброчесність, чеснота» і «краса, привабливість»
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(СДРЯ XI–XIV, III, 14–15). Синкретичне поєднання «доброчесності» і «краси» засвідчують і складники композита доброоукрашень~ «добропорядність, благопристойність»
(там само, 16).
У вживанні лексеми добрыи в писемних східнослов’янських пам’ятках часів Київської Русі відбився перехід від язичницького змісту поняття краси з акцентом на сфері
зовнішнього до християнського розуміння – з акцентом на сфері духовного. За спостереженням відомого спеціаліста в галузі середньовічної естетики ХІ–ХVІІ ст. В. В. Бичкова,
«зовнішня краса привертала увагу давньоруського книжника, як правило, лише тоді, коли
вона виступала в його розумінні вираженням або знаком краси духовної» [2: 121]. Саме
таким «знаком краси духовної» в зображенні зовнішності княгині Ольги, святих князів
Бориса і Гліба виступає епітет добрыи: «и видhвъ ю добру сущу зело лицем и смыслену»
(*955, ЛР, арк. 31зв.); «красенъ высокъ лицемь кругломъ плечи велици тонкъ въ чреслах
очима добрама» (к. XI, сп. XIV, СкБГ, 111).
Під час використання означення добрыи щодо предметів, явищ відбувалося варіативне поєднання сем ‘добрий’, ‘красивий’, ‘приємний’, ‘доброякісний’, ‘міцний’: «град сей
великъ и добръ есть зhло» (сп. XVI, Чудо, 522); «подобьни суть гуслемъ, иже человhкомъ добръ глас испущают» (XIII, сп. к. XIV, Пч., 516); «вижду убо добрый твой зракъ
и возрастъ и свhтлость» (сп. XVI, Чудо, 522); «под добрую тополу, сирhчь подъ древо,
восклонився во время жатвы […] красотами бездушнаго древа саъ почиташе» (*1054,
ЛНик., 87); «есть же дуб-от святый у пути […] и стоит красенъ на горh высоцh; около
дуба того всего добраго» (поч. XII, сп. 1495, ХД, 68).
Отже, у семантиці др. добрыи знайшло відбиття як стародавнє осмислення добра
як блага насамперед матеріального, так і оцінювання блага з позиції християнської моралі. Загальнооцінне значення «добрий» др. добрыи зберігає в собі шар найдавніший,
представлений семантикою удачі, і шар, сформований за часів християнізації Київської
Русі, в якому превалює семантика духовного, християнського, пов’язаного з вірою в Бога.
Вживання лексеми добрыи в писемних східнослов’янських пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. засвідчує перехід від язичницького змісту поняття краси з акцентом на сфері зовнішнього до
християнського розуміння – з акцентом на сфері духовного.
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ИЗ ИСТОРИИ НАИМЕНОВАНИЙ ПРИБРЕЖНЫХ УГОДИЙ
(наволок, кулига)
В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ДОНАЦИОНАЛЬНОЙ ЭПОХИ
У статті розглядається історія найменувань наволок, кулига в пам’ятках староруської писемності. Ці лексичні одиниці проаналізовано з точки зору їх походження, семантичної структури та словотворення, а також функціонування на окремих етапах
розвитку російської мови. До кожного значення розглянутої лексеми додаються приклади з його реалізацією в контекстах з пам’яток актової писемності XI-XVII ст.
Ключові слова: лексема, семантичний об’єм, термінологічна семантика, ділова писемність.
The article is devoted to the history of such lexemes, naming types of water, as наволок,
кулига in Old Russian texts. The lexemes are analyzed as to their etymology, semantic structure
and word-formation as well as their functioning at different stages of Russian language development. Each meaning of a lexeme under consideration is characterized with an example of its
realization in contexts taken from business texts of XI-XVII c.
Key words: lexema, semantic structure, term, business texts.
История словарного состава языка и, в частности, специальной лексики, всегда привлекала внимание языковедов. Изучение отраслевой терминологии позволяет не только
установить связь между предметом материального мира и словом, но и наблюдать за
процессом поиска адекватных средств для выражения специальных понятий, дает возможность определить сущность различных единиц специальной лексики.
В 50-е – 60-е годы ХХ в. на фоне возрастающего интереса к истории восточнославянской лексики появляется направление исторического терминоведения русского языка,
у истоков которого стоят такие ученые, как Б. Л. Богородский, А. С. Герд, В. П. Даниленко, Л. Л. Кутина, О. Н. Трубачев, Д. Н Шмелев и др. Их лингвистические исследования положили начало формированию теоретической базы, структуры и содержания
исторического терминоведения, постановке и разрешению основных проблем изучения
специальной лексики XI-XIX вв.
Исследованием процессов номинации в сфере специальной лексики XI – нач. ХХ
вв. занимались лингвисты Ф. П. Филин, О. Г. Порохова, С. И. Котков В. Н. Прохорова,
Г. П. Снетова, Л. А. Шкатова и др. Анализ лексической семантики специальных наименований XI – нач. ХХ вв., представлен в работах Л. Л. Кутиной, Н. И. Толстого, Л. П. Рупосовой, О. Ф. Юрчук и др.
Цель данной статьи – выявить семантический объем однословных наименований
прибрежных угодий (наволок, кулига) в русской письменности XI-XVII вв. В задачи исследования входит описание данных лексем с точки зрения их происхождения, семантической и словообразовательной структуры, а также их функционирования в деловой
письменности на определенных этапах развития русского языка.
© Лобачева Н. А., 2008
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Название «прибрежные угодья» мотивировано тем, что лексические единицы наволок, кулига объединяет признак «местоположение». Другими словами, семантическим

компонентом, объединяющим их в ЛСГ, является «угодье, находящееся вблизи водоема».
Наволок. Отглагольное имя существительное наволок, возникшее путем префиксального способа словопроизводства от древнерусского волок, является собственно русским
наименованием и, по мнению М. Фасмера, имеет общеславянские корни (ср. укр. волоку,
блр. волоку, ст-слав. влhк@, влhшти, болг. влека, сербохорв. вуħи, словен. vlečem, чеш.
vleku, слвц. vlečiem, в.-луж. wleku; прасл. *velko) [1 (1:342)].
Впервые слово наволок в значении «заливной, поемный луг», по материалам
И. И. Срезневского, отмечено в Душевной грамоте Артемия черноризца Чухченскому монастырю св. Николая ок. 1350 г.: В орамои земли, въ пожняхъ, и въ лhсh, и въ водахъ, и
въ земляхъ, и во всемъ наволокh четверть моя [2 (2: 270)]. С семантикой «участок, владение поземельное» оно впервые зафиксировано в том же памятнике письменности: Далъ
есмь въ домъ стому Николи въ Чюхченему… оу Фомини наволоки гоны земли [там же].
Г. Е. Кочин в своих «Материалах…» фиксирует данную лексему в значении «сенокосное угодье, заливной поемный луг» [3: 200]. Материалы XI-XVII вв. позволяют расширить семантику данного наименования, представленную Г. Е. Кочиным и И. И. Срезневским. В деловой письменности указанного периода отмечаются контексты, в которых
говорится о наволоке как о сенокосном угодье: И тотъ, господине, Олекса тотъ наволокъ
Андрhевской по 2 лhта покосилъ силно (АЮБ 1, 641. 1494 г.); вели, государь, в том
свой царский приказ учинить и те жеребьи – пашенную землю и сенные покосы, и речку
Сетру с волгасы и с наволочи – к тому ж печищу вели…отдать мне, сироте, на оброк
(АПД, № 60. л. 16. 1681 г.).
Следует отметить, что это слово в указанный исторический период имело терминологическое значение «земельное угодье»: Се купи Филипъ Григорьевъ…Корельско наволокъ землю, и воду, и пожни, и рыбные ловища, и всякии оугодья (Гр. XIV-XV вв.
(1, двин.)); Далъ есмъ въ домъ святому Николи въ Чюхченему…у Фоминки наволоки
гоны земли (Гр. Новг. и Псков., 216. ок. 1450); И воевода…посылалъ съhзжие избы
цhловалника…да пристава.. въ окологородную волость въ Петряевъ навалокъ и велhлъ
взять понятыхъ людей и съ тhми понятыми велhлъ досмотрить и смhстить новоприсаднаго песку и записать, на сколко того песку десятинъ и какие иные угодья на том песку
есть ли (АЮБ 1, 467. 1642 г.).
В письменности XVI-XVII вв. прилагательное наволочный также указывает на то, в
исследуемых текстах нет четкой дифференциации, какие именно угодья находятся на
месте наволока: И дал есми…орамые земли наволочные пожни (Кн. Солов. вотч. креп.,
396. XVII в. – 1568 г.); С наволочные пустоши оброку (Кн. прих.-расх. Моск., 163. 1615
г.); А обh тh есмя деревни продали съ орамыми землями и съ наволоцкими и съ полями
(АЮ, 128. 1568 г.). Следовательно, слово наволок мы можем квалифицировать как «некультивируемое земельное прибрежное угодье».
Наряду с лексемой наволок в указанном терминологическом значении в актовой
письменности донационального периода функционирует деминутив наволочек, образованный путем присоединения к основе -наволоч- суффикса -ек- в уменьшительном
значении: На Уломh рhцh четыре наволочки, и кудh топоръ ходилъ, и коса, и соха
ходила (АСВР 2, 306. 1450 г.); Се язъ, Федор Ульянов… порядился на вотчину… Сийского
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монастыря на холм к Ширшемскому озеру за исток на пустое место на половину наволочка на 6 лет…Поставити мне на том наволочке изба да клеть, да хлев, да сарай (Зап.
Ант.-Сийск. м. 116. 1618 г.); Да новоросчистные земли от ручья отъ Бобровца по Черной
горh къ Малетину до ворги, да рhчка Кумичева съ сhнными покосы съ наволочки (АИ

3, 293. 1631 г.).
В русском литературном языке XVIII-XX вв. данная лексема сохраняет свое первоначальное значение «луг, низменный берег реки»; с пометой «областное» она отмечена
в современных лексикографических источниках [4 (2: 270);5 (7: 85)]. В русских народных говорах она является многозначной; в интересующем нас значении слово «наволок»
функционирует в архангельских говорах [6 (19: 179-180)].
Кулига. Этимология древнерусского полисемичного слова кулига неясна: возможно, оно образовано от финского kylд «деревня», однако, по мнению М. Фасмера, это
не объясняет многочисленных значений данного наименования (ср. вост.-русск. «новь,
раскорчеванное место», арх., пермск., моск. «небольшой луг на полуострове», тверск.,
ряз. «отдаленная полоска леса, поля», вят. «широкая большая пахотная полоса», донск.
«плохое место с ямами, оврагами», вологодск. во мн. ч. «навозные кучи на пашне») [1 (2:
410)]. Г. Е. Кочин в своих «Материалах…» отмечает это слово с недифференцированной
семантикой «угодье» [3: 164]. Наши материалы позволяют расширить семантический
объем этого наименования, представленный И. И. Срезневским и Г. Е. Кочиным.
Т. В. Стась в своем исследовании земледельческой лексики Северо-Западной Руси
XIV-XVI вв. квалифицирует данную лексему как термин подсечно-огневого земледелия,
в значении «участок леса, расчищенный под пашню или сенокос» [7: 80]. Действительно,
в XVI-XVII вв. данное наименование продолжает функционировать с этой семантикой в
северо-западной части Руси: Да они же де росчистили от стариннои своеи пожни от Дьячей кулиге пустые жъ лhшие мhста копенъ на сто (Гр. Дв. 2, 85. 1671 г.). Таким образом,
в рамках нашей классификации, слово кулига относится к номинациям культивируемых
угодий.
В деловой письменности указанного исторического периода, на территории России,
не ограниченной северо-западным ареалом, терминологическая семантика данной лексемы сужается – «участок земли на берегу реки (в излучине, на плесу), используемый
как сенокосный участок» [8 (8: 114)]: А пашня нам давать попу по половинам и пожни
сопча и кулишка подле попов луг да подле дорожки (АСЗ, № 7. 1504-1505 гг.); да из реки
налево меж Стамфуловы кулиги Нестарцова лугу, да на сосну на берег по бор, да Горбатого кулига по бор…Налеве реки Шахи лес и пожни…направе те Луги и кулиги вверх по
Шахе к Новому селу (там же); Се яз, Ондрей Григорьев, дал есми зятю своему Василью
Ширяеву… по реке по Шахе и по Нерли…селищо Осташовское…по Игумновскую кулишку (АСЗ, № 14. 1561-1562 гг.); А мнh, Володимеру, досталась… половина кулиги, что на
Ашке… А что сверхъ Ашки… тh пожни мнh… розделити з Даниилом (АРГ, 158. 1519 г.);
На рhчкh.. сhнная кулига (Ряз. п. кн. 2, 563. 1629 г.).
Во всех приведенных контекстах есть указание на функциональную принадлежность
угодья (сенокошение) и местоположение (возле реки), следовательно, слово кулига мы
квалифицируем как термин сенокосных прибрежных угодий.
В том же терминологическом значении в письменности донациональной эпохи употребляется деминутив кулижка (кулишка): А се митрополиче пожни…Топорокъ малой,
да Березовскаа кулижка да Малой клинец (А. феод. землевл. 1, 237. XVI в. – 1464 г.);
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Переславской недельщик…приhхавъ по рhкh по Кубри… на кулишку Кошеву, на пожню
Долгущу… и около тhхъ сhнныхъ покосовъ сыскивалъ большимъ повальнымъ обыскомъ
(А. гражд. распр. 2, 270. 1657).
В этот же период слово кулига также было распространено в значении «часть волости
с «гнездом» деревень», что свидетельствует о ретерминологизации данного наименования в административной и сельскохозяйственной терминологии [8 (8: 115)].
В современных лексикографических источниках данная лексема отмечена с пометой
«областное», в интересующем нас значении оно не зафиксировано [5 (5: 1817); 4 (2: 351352)].
Исходя из вышесказанного, в донациональный период развития русского языка слово кулига терминологизировалось путем сужения общеупотребительного значения; локатив наволокъ получил терминологическую семантику путем префиксации (морфологический способ словопроизводства). В современном литературном языке рассмотренные
наименования относятся к пассивному словарному запасу.
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ФТП «ЛЮДИНА ЯК РОЗУМНА ІСТОТА»
У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ
У статті розглядається ФТП «Людина як розумна істота» на матеріалі сходу
 країни, визначається наповненість варіантно-синонімічних груп «Дурний» і «Боже
У
вільний», розмежовується їх семантика.
Ключові слова: лінгвокультурологія, концепт, фразео-тематична група.
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The article represents a thematic group of phraseological units which describes intellectual
skills of the person. Semantic difference is taken into consideration as well as the content of the
smaller synonymic groups «Stupid» and «Mentally disabled».
Key words: lingvocultural studies, concept, phraseological-thematic group.
Лінгвокультурологічна реконструкція мовної картини світу на фразеологічному
ґрунті переміщується в наш час у центр уваги мовознавців. Фразеологічні одиниці (ФО)
постають як своєрідні мікросвіти, що акумулюють культурний потенціал народу. У свою
чергу, культура складається з певних «лакун» (Г. Почепцов), або «таксонів» (В. Телія),
тому перспективним з погляду визначення культурної значущості та виявлення національно-культурної специфіки ідіом є укладання тезаурусу концептів та символів, дослідження місця та ролі кожного з них у фразеологічній картині світу. Важливим, на наш погляд, видається системний опис базових концептів як фразеотворчих висловів окремих
ареалів з метою їх більш глибокого дослідження у цілісній (ідеографічній) картині світу.
Зважаючи на те, що у центрі мовотворчості перебуває людина, відбір і оцінка нею
реалій, з упевненістю можна виокремити фразеотематичну групу (ФТГ) «Людина», яка
у свою чергу поділяється на фразеотематичні підгрупи (ФТП), однією з яких є «Людина
як розумна істота». Слід зазначити, що ФО на позначення інтелектуальних здібностей
людини з негативною конотацією становлять порівняно більшу групу у фразеологічному масиві слов’янських мов і діалектів, ніж з позитивною. (Для прикладу, фразеологізми з семантикою «розумний, стати розумним» є кількісно обмеженими: мати добру
кебу, ум розв’язати). Їх розробкою у свій час займалися Т. Грица, А. Івченко, В. Коваль,
В. Мокієнко, Т. Нікітіна, Ю. Прадід, В. Ужченко тощо.
Отже, у межах зазначеної ФТП виділяємо фразеосемантичне поле (ФСП) «Розум» і
варіантно-синонімічні групи (ВСГ) «Дурний» і «Божевільний».
Доволі важко розрізнити поняття «божевільний» і «дурний», оскільки семема «божевільний» з необхідністю включає й семи «дурний», «розумово неповноцінний», «недоумкуватий» та ін. У розвідці ми спробуємо проілюструвати фразеологічну наповнюваність цих ВСГ на матеріалі східнослобожанських і східностепових українських
говірок.
Цікавим видається факт інтерпретації концепту Нерозумність в мовних картинах
світу як інтелектуальної незрілості, а відтак постає її символьне оформлення − зелений
колір: зелена голова в кого, загальноукраїнське молодий та зелений. За О. Левченко, у
фразеологічних системах (окрім образу зеленого світла) зелений вербалізує й негативно
оцінювані сутності, на відміну від загальної культурної символіки [1 : 144].
Активно функціонують ареальні ФО (АФО) на позначення символу «Дурний»:
башка дерев’яна в кого,голова куряча, курячі мзги, кінська голова, балда городня, Балда Іванівна, балда садова, балда сто рубльова, капустяна голова. Компонентами ФО,
яким приписується атрибут дурний, є образні конкретизатори чотирьох розрядів − тварин (віслюк, кінь, кобила, баран, вівця, віл, кіт, цап, свиня, ворона, білка, собака, миша,
заєць тощо): баран безрогий, баран крутолобий, баран лисий, баран тупорилий, білка в
голові в кого, білка накрила кого, білки голову гризуть кому, бугай без (на) прив’язі, зайці
в голові в кого, козел безрогий, миші в голові дірки прогризли, осел в голові, перевдягнена
собака в голові потопталась, шо баран, як долголенкове теля, як сто свиней, як сто
свиней укучі; комах (метелик): метелики в голові в кого, птахів (півень, зозуля, горобець,
дятел): горобець в голові, гуси в голові, гуси вперед хвостами полетіли в кого, гулі-гулі в
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голові, дятел у голові, ні ку-ку ні гав-гав, півень без гребінця і земноводних (жаба, рак):
жаби в голові квакають, раки в голові. Символами цього атрибута виступають архетипні
уявлення, що лягли в основу вербалізацій: мати щось невластиве у голові: не та гайка
в голові, галька в голові, в голові жужалка, в голові маргарин, в голові міні-бікіні, в голові
февраль, в голові февраль гуляє у кого, вальти в голові бігають, з пулею в голові, пуля
в голові, сквозняк у голові, снаряд у голові: спати на боці заважає, стирчить,; мати
непотріб, сміття в голові: в голові солома, вітер солому в голві крутить, голова одні
опилки, солома з половою б’ється; щось зіпсувалось (активними конкретизаторами тут
виступають лексеми вавка і дірка):вавка в голові, у голові вавка, а в кармані справка, дірка в голові, дірка в горищі. Дерев’яні предмети та дерево приписуються ФО із зазначеною
семантикою: дурний як тополя, як здрастуй-дерево, дурний як ступа, дерев’яний віник,
як лутка, дуб-дерево, дуб-дерево хвойне, як три дуби разом, люба з дуба, пень довбаний,
пень-колода, пеньок неотесаний, пень з очима, дурний як сосновий пень, дурний як довбня.
Мотивація таких порівнянь, асоціації з деревом, стверджує О. Левченко, відбуваються
за аналогією з твердий – поганий, або ж тупий – негодящий, поганий [1: 145]. Г. Крейдлін, здійснюючи аналіз метафоричних значень лексики-семантичної групи, названу
«деревинки» (столб, бревно, чурбан, чурка, дерево, дубина, пень), у своїх узагальненнях
робить такий висновок: «фізичну нерухомість із тупістю об’єднує компонент «відсутність активності», тобто і фізичну нерухомість, і тупість («розумову нерухомість») – усі
ці якості об’єднує ознака, яка має своєю ділянкою дії різної шкали або різновиди просторів» [2: 135]. Часто зустрічаються фразеологізми-етноніми з характеристичним означенням: польський турок, турок єгипетський, турок завойований, турок небесний, турок татарський, як турок гайовський, турок царя небесного. Жіночі імена у поєднанні з
локальними орієнтирами становлять значну групу фразеологізмів на позначення недоумкуватої, недалекої людини: Дунька з водокачки, Дунька з Кацапетівки, Дунька з кінзаводу,
Дунька з маслобойні, Дунька з мильного заводу, Дунька з пивзаводу, Клава з колгоспу, як
Манька з водокачки, Як Маня з трудоднями, як Марфа в сливах. Окремі чоловічі імена з
назвою локального простору також набули негативної конотації у стійких фразеологічних контекстах: Альоха з водокачки, Альоша з трудоднями, Альоха пітерський, Альоха з
хімзаводу, Ванька з Бугаївки, Ваня з Булавинівки, Ваня з терикона, Вася з Фенівки, Федя
з Балабуївки. Зафіксовано ряд АФО з розгортанням образу «упасти з якогось підвищення»: з берези впав, з гори впав, з дерева впасти, упущений в дитинстві, з дуба репнути,
упасти з дуба в сосну, з луни звалився, з неба впав, з припічка впав, як з дуба на кактус впав, як з Марса звалився. Фрейм здуріти передається за допомогою моделі «щось
зіпсувалось» (метафора голови як механізму): запала клямка в кого, клямка одірвалася,
засовка в голові перегоріла, коліщатка в голові не крутяться, кулики за ролики в кого,
перегоріла пробка, в голові цепка спала, шарики за ролики позаскакували в кого, шарики
повипадали. Поодиноко зафіксовано варіанти з препозитивним нарощенням: тут весна,
там зима, а тут шариків нема, тут літо, тут зима, а тут шариків нема, тут сіно, тут
дрова, а тут шариків нема. «Несправність» унаочнено і у фразеологічних жаргонізмах з
образною опорою криша: криша підтікає в кого, криша протікає, криша поїхала, криша
поїхала разом з фундаментом, криша потекла, кришу рве у кого. У східноукраїнському
ареалі численними виявляються ФО з компонентами «чогось бракує у голові»: болта в
голові не хватає, одного вальта в голові не хвата, винта не хватає, винтиків не хватає,
однієї гайки бракує, гальки в голові не хватає, не хватає третьої дощечки, нема ку-ку,
маргарину в голові не хватає, немає тю-тю, ні ку-ку, ні гав-гав немає, роликів не хватає.
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«Недостача» виявляється і у відсутності когось із членів родини, а відтак постають АФО
нема всіх дома, в голові не всі дома. Частотно вживаними є ареальні вислови з експлікованим додатком: не всі дома – половина поїхала, не всі дома – пішли по дрова, не всі
дома – розбіглись по гостям, не всі дома, а в сусіда, ... ще в сусіда, ...на базарі, ...бабушка
в армії, баб ушка в армії, а Мишко в окопах, ...бабушка на фронт пішла, ...брат в армії,
...до вечора зберуться, ...і не скоро зійдуться, ...другі поїхали в село, ...поїхали крейду
косить. Утворюється ряд АФО з додатковою семою «недорозвинений унаслідок удару
по голові», що і спричинило втрату розумових здібностей. «Деякі дії з людиною конче
ведуть до нещастя чи зла... Побити когось порожнім мішком, − ударений стане сам мішком, запаморочиться й стане нерозумним» [2 : 142], а відтак знаходимо АФО валянком
прибитий, прибитий мокрим віником, прибитий мокрими кальсонами з-за вугла, кирпичиною прибитий, прибитий кришкою, прибитий кувалдою, пильним мішком прибитий
із-за угла, пустим мішком пришквартнутий з-за вугла, розпилом по голові торохнутий,
як палицею з-за рогу стукнутий. До названих фразеологізмів додаються й вислови, що
конкретизують означення, а відповідно стилістично обарвлюють фразеологічні вияви
всієї структурно-семантичної моделі: об вагонетку малим ударився, ударився об стінку,
ударився чавунчиком, тріснувся об дерево.
Услід за В. Ужченком, до ВСГ «Божевільний» будемо відносити АФО, які реалізують у своїй структурі означення «наїстися» чи «напитися отрутної речовини», а також
вислови, пов’язані з назвами локальних топооб’єктів з психіатричною лікарнею. Найуживанішими етномаркованими компонентами у східнослобожанських говірках із зазначеною семантикою виступають назви отруйних рослин або речовин (блекота, подекуди
білина, бузина, гриб, дурман, дуст, лобода, конопля, мак, мухомор, вовчі ягоди): білини
об’їстися, наїстися бузини, об’їстися грибів, дурману наїстися, конопель об’їстися, дурману обнюхатися, дусту обнюхатися, маку обпитися, зеленки напитися. Менш активно
побутує вислів з дещо іншим значенням: зеленку треба пити кому, тобто «у кого-н. не
вистачає в голові». Широко уживаним є гніздо розмовних варіантів, у складі яких уживаються власні й загальні назви об’єктів (міст, містечок, районів, вулиць), дотичних до
місцерозташування психіатричної лікарні: пора в Алмазну кому, їхати в Алмазну клеїти
коробочки, пора на Білу гору, з’їздити в Бірюківку, пора на колонію, ліг в Новожданівку,
пора на Пєшковського кому, з Білої гори втік, з Бажанівки втекти, з сватівської гори,
попасти на сватівську гору, відправити на Запорізьку кого, приїхати з Краснопілля, з
Гострої могили втік. Індивідуальну мотивацію мають АФО головою тронутись, поверх
поїхати, поїхати убік, жовта карточка в кого, заїхати в степ. Характерними є конкретизатори-антропоніми: Ванька з гори, Вася сватівський, Клава з дурдома, Федя з бугра,
Федя з десятої.
Таким чином, розглянута ФТП яскраво відображає ареальну розвиненість одного з
культурно значимих концептів, допомагає відновити риси культурно-національного світобачення й світорозуміння, роблячи свій внесок до національної мовної картини світу.
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ЕСТЕТИЧНИЙ ВИГЛЯД ЛЮДИНИ У ФІТО- ТА ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМАХ
(на матеріалі східнослобожанських та східностепових говірок)
У статті розглядаються фіто- та зоофразеологізми на позначення зовнішнього
вигляду людини з естетичної точки зору. З’ясовуються найпродуктивніші варіантносинонімічні групи («брудний», «неакуратна зачіска», «без смаку, строкато одягнений»,
«некрасиво одягнений, неохайний», «гарний», «зовсім не личити», «не красивий», «короткий одяг» та ін.), їх особливості в межах досліджуваної фразеосемантичної групи
«Естетичний вигляд людини». Аналіз проводиться на базі новітніх українських східнослобожанських та східностепових говірок.
Ключові слова: фітофразеологізм, зоофразеологізм, ареальна фразеологічна одиниця, фразеосемантична група, варіантно-синонімічна група.
The author of the article analyses the zooidioms for description the aesthetic looks of the
man. Are explained the most productive variant-synonymous groups («dirty», «the careless hairdo», «without taste, brightly dressed», «not beautiful dressed», «beautiful», «not beautiful»,
«short clothes»), their features within the phraseosemantic group «Aesthetic looks of the man».
The material of research are the phraseological units in of new Ukrainian East-Slobozhan and
Steppe dialects.
Key words: fitoidiom, zooidiom, dialectic phraseologism, phraseosemantic group, variantsynonymous group.
У діалектних словниках та їх фрагментах Н. Бабич, П. Грищенка, М. Доленка, В. Лавера, М. Онишкевича, Н. Вархол та А. Івченка, Г. Доброльожі, В. Ужченка та Д. Ужченка
щедро представлені та певним чином інтерпретовані фразеотематичні групи фітофразеології (ФФ) та зоофразеології (ЗФ), вивчення яких на сучасному етапі розвитку мови не
втрачає актуальності. Під зоофразеологією ми розуміємо «чітко окреслену − семантично
й тематично − групу стійких надслівних мовних утворень, у складі яких є фауноніми
(зооніми) або їх образно-генетичні елементи» [1: 16]. Дане визначення можна частково
застосувати й до поняття «фітофразеологія», зазначивши, що, як компоненти стійких виразів, вживаються такі фітоніми: 1) родові назви флористичних одиниць: дерево, квітка,
кущ, овоч, трава; 2) назви площ під рослинністю: гай, город, ліс, поле, сад; 3) номінації
частин рослин: гілка, зерно, корінь, листя, цвіт, ягода; 4) назви рослин, які враховують:
а) назви видів і сортів дерев та кущів: верба, вишня, груша, дуб, тополя, яблуня; б) назви
трав’янистих рослин та квітів: барвінок, горох, кропива, мак, полин, рожа, чорнобривці;
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в) назви плодів дерев: вишня, горіх, груша, слива, яблуня; г) назви городніх та овочевих
культур: буряк, гарбуз, квасоля, помідор, цибуля, часник; ґ) назви сільськогосподарських
злакових культур: гречка, овес, просо, пшениця; д) назви видів грибів: боровик, мухомор,
опеньок, поганка, сироїжка; 5) назви результатів обробки рослин (в сільському господарстві): дрова, пень, полова, сіно, солома; 6) назви рослин та їх плодів, які є екзотичними для України: банан, лавр, лимон, пальма.
Оскільки «знання людини зберігаються впорядковано цілими тематичними групами» (В. Панфільд, Л. Робертс), ідентичного опису вимагає і діалектна фразеологія. Увесь
зібраний і проаналізований матеріал ми розподілили між трьома фразеотематичними
групами (ФТГ): «Людина», «Абстрактні відношення і поняття», «Природа», де тільки
група «Людина» розглядається більш детально. ФТГ «Людини» диференціюється на три
фразеотематичні підгрупи (ФТП): «Людина як розумна істота», «Людина як жива істота»,
«Людина як суспільна істота». Обрана нами для аналізу фразеосемантична група (ФСГ)
«Естетичний вигляд людини» є складовою фразеосемантичного поля (ФСП) «Зовнішній
вигляд людини», яке разом із полями «Фізичні властивості людини», «Фізіологічні властивості людини», «Категорія якості дії (мовлення) і стану людини» об’єдналися у ФТП
«Людина як жива істота».
Мета статті – проаналізувати фітофразеологізми (ФФ) та зоофразеологізми (ЗФ)
фразеосемантичної групи «Естетичний вигляд людини», визначити коло варіантно-синонімічних груп (ВСГ), з’ясувати найпродуктивніші серед них у межах досліджуваного
фразеологічного фонду. Об’єктом дослідження стали ФФ та ЗФ на позначення естетичного вигляду людини. Предмет дослідження – варіантно-синонімічні групи з компонентами тваринного й рослинного світів. Дослідження проводилось на матеріалі східнослобожанських та східностепових говірок Донбасу (у зіставленні з іншими діалектами
української мови).
Варіантно-синонімічні групи (ВСГ) аналізованої ФСГ відображають особливості
зовнішнього вигляду людини з естетичної точки зору: «брудний», «неакуратна зачіска»,
«без смаку, строкато одягнений», «некрасиво одягнений, неохайний», «гарний», «зовсім
не личити», «не красивий», «короткий одяг», «страшний». Детальніше зупинимося на
ВСГ, які є найбільш наповненими.
В ареальному фразеологічному словнику східнослобожанських і степових говірок
[УВДСл] зафіксовано близько 50 фразеологічних одиниць (ФО) з компонентами зоонімами й фітонімами, які належать до ВСГ «брудний». Переважна більшість із них має назви
частин тіла: 1) вухо: ссл., сст. у вухах вовки побували в кого [УВДСл: 78], заєць вуха смоктав [УВДСл: 134], [як] кози ночували в кого [УВДСл: 166], миші ночували у вухах у кого
[УВДСл: 207], свині спали у вухах (в ухах) у кого [УВДСл: 278], хоч (хоть) собак стріляй
[УВДСл: 290], воли у вушах ночували, крокодили завелись, кури ночували, у вуха слони ходили помирати, у вухах пройшло стадо корів [2: 151]; буряк з вуха (з вух) росте [УВДСл:
50], верби у вухах росте (поросли) в кого [УВДСл: 57], на гарбузи гною дасть [УВДСл:
80], хоч горох сій (засівай, сади) [УВДСл: 98], гречка цвіте у вухах у кого [ВК], пшениця
проростає в кого [УВДСл: 260], хоч моркву (моркову) сій [УВДСл: 213], хоч овес сій,
хоч (хоть) огірки саджай (сажай, сади) [УВДСл: 227], квіти у вухах цвітуть, кукурудза
поросла, помідори в ушах ростуть [3: 150]; пор. в інших говірках: харк. гречка поросла
[ЮрРР: 98], споліс. в ушах наче горобці ночували [Доб: 75], у вухах як гуси ночували, як
кури ночували [Доб: 77], зполіс. кóзи ночувáли «брудні вуха» [Арк: 98]; 2) лице: ссл., сст.
свиню смоктати, свиню цілувати (ці вирази мають зневажливу конотацію) [УВДСл: 278],
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як свиню сосав хто [УВДСл: 279]; 3) голова, волосся: ссл., сст. у голові вже воші лазють
[УВДСл: 89], на голові можно картошку (картоху) жарить [ВК]. Образний визначник
(ОВ) вухо вживається факультативно. Термін «визначник» уперше ввів до наукового обігу В. Ужченко (правда, не подавши дефініції) [4: 34 – 39], активно став використовувати
Д. Ужченко в кандидатській дисертації, у якій визначником називається «нефаунонімний
член дихотомічної опозиції в компаративних ЗФ, який «визначає» параметри силового
поля фауноніма-конкретизатора» [5: 151 – виноска]. Р.Міняйло застосував цей термін
«скрізь, де прояснюються предметні, часові, просторові чи об’єктні характеристики образних конкретизаторів» [6: 135].
Для фітофразеологізмів зі значенням «дуже брудний (про вуха, ноги, шию і т. ін.)» головною особливістю є те, що вони легко об’єднуються в структурно-семантичну модель
«хоч (хоть, пора і т. ін.) + сільськогосподарську культуру + сій (саджай, сажай і т. ін.)
= дуже брудний (про вуха, ноги, шию і т. ін.)»: ссл., сст. хоч буряк сади (садови), можно
буряки садити [УВДСл: 50], хоч (хоть) гречку (просо, пшеницю) сій [УВДСл: 100], хоч
жито сій [УВДСл: 130], хоч капусту сади [УВДСл: 147], можно (можна) картошку
саджать (сажать, садить) [УВДСл: 148], хоч (хоть) редиску (редьку) сій [УВДСл: 264],
хоч ріпу сій [УВДСл: 268], хоч (хоть) розсаду (росаду) саджай (висаджуй, сади) [УВДСл:
270], пор.: зполіс. хоч грйчку с’ій на чому «про великий бруд на ногах чи руках» [Арк, 86],
лемк. на його́ шы́ї мо́жеш рі́пу сади́ти [ВархІ: 146].
Значна частина у своєму складі має назву істоти: як три дні бики лизали кого [УВДСл:
108], як котики смоктали кого [УВДСл: 176], засиджений (засижен, засидений) мухами
(вираз має суміщену сему «несвіжий») [УВДСл: 215], і пес не вкусить кого [УВДСл:
238], [як] чума в пір’ї [УВДСл: 335], з поросям цілуватися, поцілувати порося, як семеро
поросят смоктало [УВДСл: 252], із свинею цілуватися [УВДСл: 278], [як] порося цілував [ВК], пор.: споліс. грязний як з свинею цілувався [Добр: 75], споліс. грязний як свиню
ссав [Доб: 76].
Усі названі ФФ та ЗФ мають прозору мотивацію. Дещо осторонь за своєю внутріш
ньою формою перебуває фразеологізм хоч (хоть) собак стріляй.
Аналізована ВСГ «брудний» представлена ареальними фразеологічними одиницями (АФО), у складі яких зафіксовані рослинні образні конкретизатори (ОК) біб, буряк,
верба, гарбуз, гречка, гриби, жито, морква, просо, пшениця, редька, ріпа та ін., які
кількісно переважають над АФО з тваринними образними конкретизаторами (бик, віл,
вовк, коза, крокодил, миша, порося, свиня, слон, собака, стадо корів та ін.). Вибір
мовцями того чи іншого ОК зумовлений передусім спостереженнями, асоціаціями, символікою (переважно негативною). Більшість названих фітонімів позначають сільськогосподарські культури, тому чорний колір землі й вплинув на формування внутрішньої
форми ФФ. Серед фаунонімів за вживаністю переважає концепт свиня (порося). Свиня
здавна поважалася в народі й була символом родючості й достатку, але згодом стала нечистою твариною, оскільки асоціюється з брудом, болотом, всякою нечистю [7: 526], чим
і зумовлено значення названих ЗФ.
Категорія естетичного знайшла своє відображення й у ВСГ «неакуратна зачіска»,
яка об’єднує численні поняття типу «скуйовджена», «погана», «нечесана», «неакуратна».
Для східнослобожанських та східностепових говірок характерним є перевага зоонімів у
фраземах із цим значенням. Це здебільшого назви домашніх тварин ([як] вівця шльонська «жінка з неакуратною зачіскою» (вівця такої породи завжди закудлана, шерсть висить
пасмами) [УВДСл: 62], як на скаженому поросяті [УВДСл: 252], як теля зализало «про
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вихор на голові» [ВК]), назви домашніх птахів та місць їх перебування (на голові кури
гребуться [УВДСл: 89], як з курятника [УВДСл: 185], курник на голові [УВДСл: 184],
ранок (утро) у курятнику (вираз є найбільш розповсюдженим на території аналізованих
говірок) [УВДСл: 263]), назви диких тварин (на голові ворони гнізда ліплять [ВК]). У ФФ
основним компонентом є назва результату обробки рослин (у сільському господарстві):
копна солом’яна [УВДСл: 173]. Значення названих фразеологізмів основане виключно на
спостереженнях мовців.
Наступні три ВСГ характеризують естетику одягу людини. Ключовим словом ВСГ
«без смаку, строкато одягнений» є лексема строкатий – «укритий, розписаний різнобарвними смужками, плямами і т. ін., забарвлений у різні кольори» [8: 577]. В уявленні
мовців це означення пов’язане з концептом півень (петух): [як] петух гамбурзький, як
петух крашений [УВДСл: 238], як петух общипаний [УВДСл: 238], як півень на ярмарок,
[як] півень розмальований [УВДСл: 242]. Здавна в Україні існує гарний звичай розписувати різноманітним орнаментом (рослинним, тваринним тощо) куряче або декоративне,
звичайно дерев’яне, яйце на Великдень. Ця традиція знайшла своє відображення й у ЗФ
з негативним забарвленням: як яйце на Паску (про одяг жінки) [УВДСл: 346]. На основі
спостережень ґрунтується й вираз як весільна кобила [УВДСл: 163].
ВСГ «некрасиво одягнений, неохайний» представлена переважно компаративними
фразеологізмами з компонентами фітонімами та зоонімами. Частина ФФ та ЗФ створені
на основі порівняння зовнішнього вигляду людини (зокрема її одягу) з неприродним
виглядом тварини (як коза в сарафані (про жінку) [УВДСл: 166]), результатом діяльності тварин (як корова пожувала «про неохайний, пожмаканий одяг» [УВДСл: 175]),
з рослинами ([як] кум слива (виразу також властива сема «нечепурний») [УВДСл: 182],
[як] бліда поганка (паганка) (про жінку; у східнослобожанських та східностепових говірках фразеологізм вживаються також зі значенням «хворий, блідий на вигляд») [УВДСл:
247]). Неакуратність людини відтворилася й у таких виразах: грубо свинячий вид у кого
[УВДСл: 59], зневажл. кішка драна [УВДСл: 160], зневажл. чума городня (переважно про
жінку) [УВДСл: 335].
ВСГ «некрасиво одягнений, неохайний» реалізує також АФО з компонентами фітонімами, у складі яких виступають власні жіночі імена з пейоративним забарвленням. Вони
кваліфікуються як зневажливі й у своєму складі мають такі назви рослин, які виступають
визначниками: слива ([як] Манька в сливах (переважно жінка; ФО має суміщену сему
«брудний» і вживається також зі значенням «дурнувата, пришелепувата людина (переважно жінка)») [УВДСл: 199], [як] Марфа (Мархва) в сливах [УВДСл: 200], як Настя в
сливах [УВДСл: 218], як Дунька в сливах [УВДСл: 121]), абрикос ([як] Манька в абрикосах [УВДСл: 199]).
На сході України побутують вирази чудо горохове, чудо в пір’ях «людина, якій не
до лиця одяг, взуття, наряди» [УВДСл: 335]; пор.: споліс. стоїть як горохове опудало
«неестетичний одяг» [Доб: 91]. У російській мові маємо відповідник шут гороховый (чучело гороховое, пугало гороховое) з трьома різними значеннями: 1) «пуста людина; дивак,
який служить усім посміховиськом»; 2) «грубий вираз на адресу кого-небудь»; 3) «смішно, негарно одягнена людина» [ФСРЯ: 536].
До ВСГ «короткий одяг» належать два ЗФ, один з яких має прозору внутрішню
мотивацію (собаки обірвали [УВДСл: 290]), а другий – завуальовану (ірон. як заєць підстрілений скаче [УВДСл: 135]).
В антонімічну пару об’єднані ЗФ та ФФ ВСГ «гарний» і «не красивий». Серед фра122

зеологізмів ВСГ «гарний» найбільш уживаною на сході України є ЗФ сороки вкрадуть
кого. Можливо, натяк на схильність сорок красти всілякі блискучі («красиві») речі: ложки,
виделки тощо [УВДСл: 294]. Виразу властиві суміщені семи «привабливий» і «чистий».
Уже згадувана традиція розписувати великоднє яйце відбилася й у стійкому вислові як
писане яєчко [УВДСл: 344], але в цьому випадку значення позитивне. Аналогічна ситуація й з ЗФ крашений півень [УВДСл: 241], де зовнішній вигляд тварини зумовив появу
значення «акуратний, напахчений, гарно вбраний, красивий парубок». Символічне значення концепту калина лягло в основу мотивуючої ознаки фразеологічного порівняння з
компонентом фітонімом як цвіт калини [УВДСл: 325]. Калина – символ духовного життя жінки: її дівочість, краса та кохання, заміжжя, радість і горе, родинні почуття. Цвіт
калини – пора кохання для дівчат [9: 433]. Цвіт калини, пише М. Костомаров, – символ
дівоцтва і краси, властивої дівочій молодості; відповідно одруження і, отже, завершення
дівоцького життя виражається відцвітанням калини [10: 555 – 560].
До ВСГ «не красивий» увійшли фіто- та зоофразеологізми, де ОК виступають лексеми коза, коняка, кобила, рожа, а загальними визначником є означення сива. Вони
характеризують переважно дівчину, жінку: ірон. як коняка сива [УВДСл: 172], красива як
коза сива, красива як кобила сива [ВК]; красива як рожа сива [УВДСл: 269].
Найбільшою за кількістю є варіантно-синонімічна група «зовсім не личити». Їх ми
умовно поділили на декілька груп за образним визначником:
1. ОК – тварина, ОВ – назва елемента людського одягу: баран: як барану окуляри
[УВДСл: 33], блоха: як блосі кеди [УВДСл: 42], ворона: як вороні намисто [УВДСл: 73],
гуска: як гусці галстук [УВДСл: 104], жаба: як жабі в кедах [ВК], їжак: як їжаку футболка [ВК], кобила: як кобилі сережки [УВДСл: 163], коза: як козі бейзболка [ВК], як
козі в картузі, як козі в сарафані [УВДСл: 166], корова: як корові сарафан [УВДСл: 175],
муха: як мусі в спідниці [УВДСл: 215], свиня: як свині в береті [УВДСл: 279], як свині
в капелюсі, як свині в картузі, як свині в костюмі, як свині в рукавицях, як свині кафтан,
як свині намисто, як свині свитка, як свині світер [УВДСл: 279], як свині куфайка, як
свині шляпа [ВК]; пор. в інших говірках: ів.-фр. личити як свині капрони, львів. личити
як свині капелюх, львів. пасує як свині парасоля [11: 167], лемк. паснє як на свнню вннец,
паснє як на свнню ръзы [ВархІ: 119], пасує як свині намисто [ЮІС: 133], харк. личить як
свині зонтик [ЮІС: 132].
2. ОК – тварина, ОВ – назва зовсім стороннього предмета: блоха: як блосі лижі
[УВДСл: 42], вівця: як вівця під лопухами [УВДСл: 62], кобила: як кобилі пиріжок
[УВДСл: 163], коза: як козі пропелер [УВДСл: 166], як козі вінок [ВК], риба: як рибі
зонтик, як рибі парасолька [УВДСл: 265], свиня: як свині гребінь, як свині парасолька
[УВДСл: 279], як свині зонтик [ВК], слон: як слону пропелер [УВДСл: 287]; пор. в інших
говірках: пес: лемк. пасэє як псу дзвунок [ВархІ: 100], собака: запоріз. личити як собаці
пропелер [Грица: 171], свиня: львів. личити як свині під лопухом [12.: 169], львів. пасує
як свині в дощ [ЮІС: 132], ів.-фр. пасує як свині в ріпі [ЮІС: 132].
3. ОК – тварина, ОВ – назва соматизмів тварини: горобець: як горобцю копито
[УВДСл: 97], гусак: пристало як гусаку роги [УВДСл: 103], заєць: як зайцю грива
[УВДСл: 135], як зайцю п’ята нога [УВДСл: 136], свиня: як свині грива, як свині роги
[УВДСл: 279].
4. ОК – тварина, ОВ – назва елемента упряжі: корова: як корові підкови, як корові
сідельце [УВДСл: 175], як корові сідло [ВК], свиня: як свині хомут (в хомуті) [УВДСл:
279]; пор.: коза: ів.-фр. личити як козі сідло [13: 168], свиня: йде як до свині сідло,
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л ичити як свині сідло, личить як свині хомут [ЮІС: 132], чернів. пасує як свині в ярмі
[ЮІС: 133], поліс. вибрався, і^ек свіня в набедрики, подобае, і^ек свіні набедрика [Грищенко 1975: 162, 170].
Для ЗФ й ФФ варіантно-синонімічних груп характерний «експліцитний семантикоемоційно-стилістичний аспект подачі конотації» [14: 97], який можна проілюструвати
такими прикладами (елементи конотації виділені): хоч (хоть) гриби збирай «дуже брудний (про руки, вуха і т. ін.) [УВДСл: 100], як свині в намисті, ірон. «зовсім не (личити)»
[УВДСл: 279], свинячий вид у кого, грубо. «хто-н. неакуратний» [УВДСл: 59], [як] порося смоктав, зневажл. «хто-н. дуже брудний» [УВДСл: 252], як відьма в коноплях «дуже,
надто страшний (про жінку)» [УВДСл: 62].
Отже, у межах ФСГ «Естетичний вигляд людини» виявлені й проаналізовані найбільш продуктивні 8 ВСГ фіто- та зоофразеологізмів на території східнослобожанських
та східностепових говірок Донбасу. Найбільшу активність виявляють 2 групи: «брудний» і «зовсім не личити». Внаслідок ареального аналізу фразеологізмів з рослинними
й тваринними компонентами за ідеографічним принципом були виділені найуживаніші
фітоніми та зооніми.
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Запоріз. – запорізька;
зневажл. – зневажливе;
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зсполіс. – західнополіська;
ів-фр. – івано-франківська;
ірон. – іронічне;
лемк. – лемківська;
львів. – львівська;
споліс. – середньополіська;
ссл. – східнослобожанська;
сст. – східностепова;
харк. – харківська;
чернів. – чернівецька.
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ФЛОРИСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕТНОКУЛЬТУРИ
У статті робиться спроба проаналізувати фраземи на позначення розумових здібностей людини, що містять у своєму складі флористичні концепти, виділити основні
напрями етнокультурного маркування виразів.
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Ключові слова: фразеологічна одиниця, флористичний концепт, символ, етнокультура.
В статье анализируются фраземы, которые используются для обозначения мыслительных способностей человека и содержат в своей структуре флористические концепты. Выделяются основные направления этнокультурного маркирования выражений.
Ключевые слова: фразеологическая единица, флористический концепт, символ, этнокультура.
In the article the attempt to analyse of phraseological units on a designation of the mental
abilities of the man, which include the floral concepts, to allocate the basic directions of
ethnocultural content of phraseological units.
Key words: phraseological unit, floral concepts, symbol, ethnoculture.
У середині XX ст. намітилася тенденція інтеграційного дослідження різних наук, через що в окремі галузі мовознавства виділяються етнолінгвістика та лінгвокультурологія,
які зосереджують увагу на відбитті в мові здобутків матеріальної та духовної культури
народу, його традицій, особливостей релігійних уподобань тощо. Зручним матеріалом
для відпрацювання методик дослідження є фразеологічні одиниці (ФО), які в своїй семантиці зберігають особливості народного світобачення, розкривають своєрідність менталітету етносу.
Мета розвідки – розглянути фразеологізми на позначення розумових здібностей людини з точки зору на етнокультурне наповнення їх семантики. Предметом дослідження
є ФО з флористичними компонентами. Джерельною базою стали вирази, зібрані у власній картотеці, а також фраземи, вилучені з діалектних фразеологічних словників. Назви
говірок подаються за мовою оригіналу.
Флористичні концепти відзначаються значним культурним потенціалом, бо протягом
багатьох століть життя людини було тісно переплетене з природою, сформувалось безліч
звичаїв та традицій, пов’язаних з рослинами, виникло чимало міфів та легенд тощо. Для
дослідження етнокультурного коду фразем особливого значення набувають флоризми,
що позначені символьним змістом. Так, у народній фразеології існує безліч виразів, в
яких активізується символічне значення фітонімів: сст. в голові зелені овочі, маки в голові
цвітуть (ростуть), капустяна розсада в голові [1: 87, 196, 270], ссл. попіл та капуста
в голові [1: 251], споліс. голова як маківка, хоч витруси й викинь, голова як капустяна
розсада [2: 10], ннад. замісто музку капуста росте [3: 46], біл. галава як капуста [4:
69] тощо. Наприклад, через давню традицію використовувати мак для отримання опіуму
ця рослина в свідомості етносу стала одним із культурно-національних символів скаженості (пор. вискочити як голий з маку; маку об’їстися; у маку (коноплях) на досидів;
ускочити у мак). У фраземах типу в голові зелені овочі відбувається суміщення метафори
«голова – овоч» (пор. голова як гарбуз, дати по кабачку, кабаки на в’язах, тиквинна голова, лемк. дыня́на гóлов) та символіки зеленого кольору, яка формується завдяки асоціації
«зелений – недозрілий – молодий – дурний». Зелений колір у народній культурі співвідноситься з рослинністю, змінністю, незрілістю/молодістю [5 (2: 305)] Зелений – недостиглий, недозрілий; перен. недосвідчений через свою молодість, не зрілий, не сформований
[6: 91]. Символіка зеленого кольору стає образною також основою фразем ннад. зеленим
скошений – придуркуватий, несповна розуму [3: 50], сст. зелений півень – дуже молодий
хлопець [1: 241], біл. зялёна ў галаве – недосвідчений, наївний (через молодість) [7: 116]
тощо. Завдяки даному суміщенню увійшов до аналізованих фразеологізмів і флоризм ка126

пуста, бо, як відомо, капуста має круглу форму, навіть так і говорять – головка капусти,
а також вона має листочки зеленого кольору.
Значним впливом символіки флоризмів відзначені ФО з компонентом дуб. Символічне прочитання цього концепту пов’язане з загальним культом дерева як центру світобудови. Деревопоклонництво розвинулось ще в дохристиянські часи, коли люди вірили, що
на деревах живуть боги. Зазвичай поклонялися великим рослинам, серед яких вирізнялися дуб, бук, липа. Особливої шани серед могутніх дерев набув дуб, який, за повір’ям, був
деревом Перуна. Поважали дуб насамперед через міцність деревини та великий розмір,
що пов’язане з господарським призначенням дерева: з нього робили меблі, з дубових
клепок виготовляли бочки, з колод видовбували човни, домовини [8: 203]. Саме уявлення
про міцність цієї рослини спричинило те, що в народній свідомості дуб уважається символом моці, цілісності, монолітності [9: 47]: здоровий як дуб [10: 100], львів. жилавий як
дубчак – сильний [11: 50], споліс. моцний як дуб коренєвий [2: 107]. При творенні фразем із семантикою «Дурний, пришелепуватий» відбувається метафоричне перенесення
«твердість деревини» – «твердість, непіддатливість розуму», через що фітонім дуб набуває еталонного значення нетямущої, дурнуватої людини.
За роллю фітоконцепту дуб у формуванні семантики ФО на позначення розумових
здібностей виділяємо дві групи виразів: 1) ФО з власне еталонним значенням флоризму;
2) фраземи зі зменшенням впливу символіки компонента дуб та зростанням ролі екстралінгвальних чинників при мотивуванні виразу.
В ареальній фразеології існує чимало виразів, що можна віднести до першої групи фразем: ссл. дуб-дерево, дуб-дерево тверде, як три дуби разом, дубовий хлопець [1:
118 – 119, 322], сст. дуб-дерево хвойне (шпилькате) [1: 119], запоріз. дубова голова [12:
135], ннад. дуб дэбом, дуб сосновий [3: 39], споліс. розумний як набір дубків, тупий як
сибірський дуб [2: 15, 17], рос. как дуб стоеросовый, дуб в три обхвата, да ни желудей,
ни ума-то [13: 38], башка дубовая [14: 124] тощо. Щодо реалізації фітоніму у фразеології О. Левченко висуває припущення про переосмислення психічних та інтелектуальних
станів людини в термінах концептів тактильних відчуттів, внаслідок чого такі властивості деревини, як твердість та міцність, стають основою до зближення символіки дубу
та дерева [15: 242]. Підтвердженням цього можуть бути ФО з іншими «дерев’яними»
компонентами: неук дурніший як бук [10: 99], сст. башка дерев’яна (ялинова), дурний як
тополя, тупий як баобаб [1: 35 – 36, 308; ВК], ссл. дерев’яний віник, дерев’яний пояс,
тупий як дерево [1: 65, 254; ВК], запоріз. дринька дерев’яна [12: 139], споліс. дурний як
дерево [2: 12], рос. осина без вершины [13: 48]. До речі, в слов’янських мовах та діалектах
флоризм дуб часто виступає в родовому значенні дерево, його іноді тлумачать як похідне
від dąbъ, що означає частини дерева та речі з нього.
«Дерев’яні» мотиви зберігають у собі й фраземи з компонентами пень, довбня, колода, ступа, бревно, чурка, пробка тощо: глупий як пень, дурний, як колода [10: 97 – 98],
дурний, як сосновий пень, дурний, як довбня [16: № 6230, № 6231], ссл. пеньок (пень) з
очима, дурний як ступа [1: 237; ВК], сст. пеньок неотесаний, пень-колода [1: 236 – 237],
запоріз. як пень дубовий, дурний як пробка [12: 160, 163], ннад. пеньок пеньком [3: 102],
споліс. дурний як пень гороховий, дурний як пеньок осиковий, тупий як дрова [2: 12, 16],
рос. как пень в поле, ровно чурка с глазами, пенёк беспутный, пень в два обхвата, пень
горелый [14: 130 – 131, 135 – 136], біл. пень пнём [7: 211], лемк. як друк [17: 53], пол. głupi
jak pień na ptaki; głupi jak polano [18 (1: 671)]. О. Левченко широке вживання у фраземах
компонента пень пояснює прототипними уявленнями про нього, зокрема нерухомістю
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та некорисністю [15: 239]. Семантика виразів із цим концептом може бути представлена
також зіставленням «частина дерева» – «неповнота розуму». Підтвердженням цього можуть бути численні фразеологізми, побудовані за моделлю недостачі або неповноти чогось: ссл. усі дома, тільки (тіки) батька нема [1: 35], сст. винта не хватає [в голові], до
карбованця (до рубля) трьох копійок не достає (не хватає) [1: 60, 148], ннад. не хватбє
[3: 92], рос. до рубля семь гривен не хватает [19: 66], не до дна масленый [14: 133], лемк.
нйма шыткых по громбді [17: 44].
До розглянутих вище фразеологізмів доречно віднести також вирази з компонентом
балда: сст. балда городня (огородна), балда горохова [1: 31], ссл. балда садова, балда
ясенова, [як] балда сторубльова [1: 31]. Д. Ужченко, проводячи етимологічну розвідку
значення виразів з компонентом балда, наводить приклади тлумачення лексеми в різних
словниках: балда – телепень; незграбна жінка; можливе споріднення з бала – дубина,
пентюх (Б. Грінченко); рос. балда – телепень, шишка, дрючок; біл. балда – нижня ручка
поздовжньої пилки; чес. balda – телепень, дрючок; словен. balda – чурбак, поліно; великий молот, велика сокира [20: 136].
Флоризм дуб активно функціонує також у фраземах, в яких спостерігається приглушення його символічного значення та збільшується вплив екстралінгвальних чинників
при мотивуванні виразу. Здебільшого в основі таких ФО лежить враження від несподіваного, безглуздого вчинку, на яке накладається також порівняння дубу з чимось великим,
високим: сст. з дуба репнути, упасти з дуба на кактус, упав на кактус, а з кактуса на
пиріжок [1: 119; ВК], ссл. упасти з дуба в сосну, Люба з дуба [1: 119], ннад. упасти з дуба
[3: 144]. Подібні фразеологізми належать до ССМ «[як] + з + дерева (підвищення) + упав
(звалився; упасти і т. ін) = дурнуватий, бути дурнуватим, недоумкуватим». На нашу думку, виділення в даній моделі передусім саме флористичного компонента дерево пов’язане
з фольклорною основою виразів. Ще О. Потебня порівняння як з дубу уважав «уламком»
давньої казки: «Дурень зліз на дерево, ховаючись від розбійників, і звідти кинув у них
ступу» [21: 82]. Таке враження міцно увійшло до свідомості слов’ян, що можна проілюструвати фразеологізмами ссл. з берези впав, упасти з каштану [1: 37, 150], сст. з дерева
впасти [1: 108], харк. з гіллі зірватися [22: 204], а також ссл. із скирти (із скирди) впав,
зірватися з вишки [1: 61, 286], сст. з трамваю впав [ВК], харк. з печі звалився [22: 204],
споліс. як з віника впав [2: 17], лемк. впав із пйца [17: 101] тощо. Маючи в своїй основі
культурно маркований екстралінгвальний фактор, подібні фраземи також відзначені накладанням на нього знання про наслідок падіння, тобто отримання якихось ушкоджень.
Порівнянням для цього можуть стати фразеологізми, утворенні за ССМ «прибитий (ударений і т. ін.) + якимось предметом + [по голові] + [з-за вугла, з-за рогу і т. ін.]= дурний,
дурнуватий»: ссл. кирпичем прибитий з-за вугла, об унітаз головою вдарений [1: 151;
ВК], сст. дровинякою стукнутий, у дитинстві дверима защемлений [ВК], ннад. лушньою
вдарений [3: 75] тощо.
Матеріальний код етнокультури відбито у фразеологізмах, які розкривають уявлення
про господарське життя в тісному контакті з рослинним світом. Семантика таких фразем ґрунтується на відображенні соціального фактора, а саме – традиційного ведення
сільського господарства пересічними українцями: голова набита клоччям [10: 236], сст.
солом’яна голова, солома з половою в голові б’ється, [1: 89, 292], ссл. голова одні опилки, реп’яхи в голові [1: 88, 264], запоріз. голова травою набита [12: 134], ннад. голова
търсою набита [3: 29], споліс. голова дурна як клоччям набита [2: 10], рос. в голове
опилки, мякина, обрубки, требуха, соломенная голова [13: 25, 53], в голове хоботья [14:
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126], лемк. мати отрэби в голуві, пиловъна (полува) в гулові, снчка в голові, в голуві тендернца [17: 96, 102, 121, 131]. А. Івченко при мотивуванні «солом’яних» ФО вдається до
асоціативного ряду «мати голову як в опудала або ляльки» – «бути нездатним мислити»
[23: 12]. Звичайно соломою, як непотребом від злаків, набивали опудала для «охорони»
городів, полів (солом’яне опудало; голова соломою набита; а також ссл. чучело безмозге
[ВК]). Подібним асоціативним зіставленням, очевидно, зумовлене включення в зазначені фразеологізми компонентів полова, трава, мякина, пелёва, хоботья. У таких виразах
значення розумової неповноцінності метонімічно передається назвою вмісту голови, яке
відрізняється від вмісту нормальних людей [24: 122], що також можна проілюструвати
одиницями типу сст. жужалка в голові, мусор в голові [1: 131; ВК], запоріз. голова ватою
напхана [12: 134], споліс. голова як мішок з пір’ям [2: 10], рос. в голове пескэ накладено
[14: 126], лемк. в гулові конячкы мбти [17: 40].
Отже, флористичні концепти у фразеологізмах на позначення розумових здібностей
людини вирізняються глибоким етнокультурним потенціалом, даючи змогу через глибинний духовний код – вірування, міфологія, символіка – розкрити витоки матеріального
життя людини.
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
Біл. – білоруське,
ВК – власна картотека,
запоріз. – запорізьке,
лемк. – лемківське,
львів. – львівське,
ннад. – нижньонаддніпрянське,
пол. – польське,
рос. – російське,
споліс. – середньополіське,
ссл. – східнослобожанське,
сст. – східностепове,
харк. – харківське.
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ДИНАМІКА СКЛАДНО-СУФІКСАЛЬНИХ НАЗВ ІМЕННИКІВ НА -СТВ(О)
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ к. ХVІІ – п. ХХІ ст.
Розглянуто похідні іменники у новій українській мові, утворені складно-суфіксальним
способом словотвору та морфом -ств(о), їхню словотвірну структуру та семантику.
Ключові слова: композит, вербальна основа, субстантивна основа, опорний компонент, мотивувальна база, продуктивність.
Рассматриваются производные существительные, образованные сложно-суффиксальным способом словообразования и морфом –ств(о) в новом украинском языке, их
словообразовательная структура и семантика.
Ключевые слова: композит, вербальная основа, субстантивная основа, опорный
компонент, мотивирующая база, продуктивность.
The article deals with derivative nouns, which are formed with complex-suffix way of
word-formation and morph – ств(о) in new Ukrainian, their word-formative structure and
semantics.
Key words: composite, verbal base, substantive base, motivating base, supporting base,
productivity.
У давньоруськоукраїнській та середньоукраїнській мові суфікс -ств(о) був продуктивним у творенні складно-суфіксальних іменників абстрактного значення [2: 135].
Аналізований формант має високий ступінь абстрактності, у композитотворенні -ств(о)
може приєднуватись як до дієслівних, так і до іменникових основ[1: 83]. Значення, якого
набувають більшість композитів із цим формантом, – значення якості, властивості, ознаки, опредметненої дії.
Нова українська мова продовжувала поповнюватися складно-суфіксальними іменниками на -ств(о). Такі композити творяться за різноманітними моделями, успадкованими
ще з давньоруськоукраїнського періоду, опорні основи можуть бути субстантивними та
вербальними. В. М. Ліпич, аналізуючи давньоруськоукраїнські лексеми, зазначає, що за
кількістю композити з опорним вербальним компонентом домінують над іменниками з
опорною іменниковою основою: благочиньство, боголюбьство, любомоудрьство, страньноприимьство, языковластьство [3].
Композити з опорною субстантивною основою творять назви заняття, посади; якостей, ознак; стану; релігійних течій, уподобань; опредметнені назви дій. Залежна основа
у композитах такої структурної моделі стоїть у препозиції і має значення пояснення роду
знання чи заняття: N2+N1+ -ств(о) N1 – опорна іменникова основа, N2 – залежна основа.
У середньоукраїнській мові активно функціонують похідні з атрибутивно-субстантивними основами: доброденьство, благожительство, злокозньство [3]. У подальші періоди також фіксуються у значній кількості композити із залежною основою прикметника:
легкодушство (Б-Н 206) «вільнодумство»; самодержавство (УмСп 18, Ж 849, Грінч ІV
99, ІвШум І 3, СУМ ІХ 33); чужоложство (УмСп 19, ІвШум І 3) «перелюбство»; народоправство (УмСп 193, Ж 490, ІвШум І 81, 1926 Саб 89, СУМ V 177) «заст., політичний
лад, при якому верховна влада належить народові» правління (яке?) народне; чужовірство
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(УмСп 324, Грінч ІV 476, ІвШум І 138); чорнокнижство (УмСп 421, ІвШум І 180); самовольство (УмСп 817, Ж 849); високопроисходителство (ЗЮР 1856 72); благородство (ЗЮР
1856 ІІ 325, ЛексФр 19) «знатність походження»; благословен(ь)ство (Закр 263, ЛексФр
19, СУМ І 194) «заст., рідко, те саме, що благословення»; верховладство (ЛексФр 27); людовладство (118); нововірство (Грінч ІІ 569, Ж 531) «нове вчення»; одновірство (Грінч ІІІ
41, 1926Саб 107); повнолітство (ЛексФр 174); второродство (Ж 130); узкоглядство (Ж
131); чорноробство (1076); первородство (Ж 609, СУМ ІV 120) «першість у чому-небудь»;
повнородство (670); чужевладство (1079); с(ь)в’ятобожство (ІвШум ІІ 224); одновладство (1926Саб 107); маловірство (1926 Саб 168) віра (яка?) недостатня; марновірство (Ж
428, Грінч ІІ 406, 1926 Саб 301) «забобонність»; самовільство (1926 Саб 316, СУМ ІХ 31)
«схильність діяти за власною волею»; благоденство (СУМ І 192) «книжн., заст., спокійне, безтурботне життя»; єдиновірство (ІІ 496); змієборство (ІІІ 620) «фолькл., боротьба
із казковим чудовиськом-змієм»; марнославство (ІV 631) «пиха»; марнослівство (ІV 631)
«базікання»; народовольство (V 177) «рух організації «Народна воля»; слабоумство (ІХ
344); старовірство (ІХ 659) «1) рел., дотримання старої віри; 2) перен., дотримання старих
звичаїв, смаків»; тупоумство (Х 323) «розумова обмеженість»; чорносотенство (ХІ 360)
«політ., крайня реакційність і шовінізм, властиві чорносотенним організаціям»; крайнєхатство (Іннов 56) «спосіб поводження в різних обставинах, позиція «моя хата скраю».
Композити із залежною основою займенника у препозиції та опорною субстантивною не фіксувалися у пам’ятках ХІ-ХVІст., нова українська мова фіксує такі деривати:
своеволенство (Б-Н 324); своевольство (1856ЗЮР ІІ 331); свавільство (1926 Саб 352);
своєумство (Ж 857, ЛексФр 216, ІвШум ІІ 139, СУМ ІХ 100) «розм., властивість за значенням (який діє за власним розсудом)».
У новоукраїнській мові фіксуються іменники на -ств(о) із залежною основою неозначено-кількісного числівника: малолюдство (УмСп 423, ІвШум І 181, 1926Саб 169);
многошлюбство (ІвШум І 187, 1926Саб 178); малолітство (ІвШум І 187, СУМ ІV 610)
«дитячий вік, вік підлітка»; многобожство (ІвШум І 187).
Фіксуються нові утворення цього періоду, які мотивуться поєднаними сурядним
зв’язком іменниками: тихомирство (УмСп 976, Грінч ІV 264) «тиша, спокій, мир»; хлhбосольство (ЗЮР 1856 І 151) та більш пізнє утворення хлібосольство (ІвШум ІІ 226,
СУМ ХІ 82) «приязнь до приймання і частування гостей»; шанолюбство (Ж 1083).
Композити з опорною вербальною основою. У новій українській мові з’являються
композити, мотивовані основою дієслова «знати», які у середньоукраїнській мові фіксуються у досить малій кількості, (зна+-ство, знавати – знав+-ство) з атрибутивним відношенням: правознавство (УмСп 260, ЛексФр 189, Ж 732, ІвШум І 112, 1926 Саб 123,
СУМ VІІ 508) «сукупність наук про право»; природознавство (УмСп 229, Ж 755, ІвШум І
98, 1926 Саб 109, СУМ VІІІ 10); законознавство (Ж 250, ІвШум І 112, 1926 Саб 23, СУМ
ІІІ 157) «відомості про закони»; землезнавство (Ж І 298, РУТС 151, СУМ ІІІ 556) «частина фізичної географії, яка вивчає загальні закономірності Землі»; світознавство (Ж 856);
народознавство (ІвШум І 209, 1926 Саб 199, СУМ V 177) «те саме, що етнографія»; говорознавство (1926 Саб 92); мовознавство (1926 Саб 435, СУМ ІV 770, Сташко 65); грунтознавство (Р-УГС 169, РУТС 99, СУМ ІІ 182) «наука про грунти»; агрогрунтознавство
(РУТС 6); лісознавство (РУТС 213, СУМ ІV 525) «наука, що вивчає видовий склад лісу»;
матеріалознавство (РУТС 228, СУМ ІV 646) «наука про матеріали»; машинознавство
«наука, що займається описом і теорією механізмів машин» (РУТС 231, РУСТГ 125, СУМ
ІV 658); мерзлотознавство (РУТС 235); металознавство «наука, що вивчає склад, будову,
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властивості металів» (РУТС 236, РУСТГ 127, СУМ ІV 684); озерознавство (РУТС 303);
рибознавство (476); сортознавство (521); товарознавство (562); кольорознавство (612);
бджолознавство (СУМ І 117) «галузь науки, що вивчає життя бджіл»; бібліотекознавство
(СУМ І 173, Сташко 21); візантинознавство (СУМ І 667) «знання про культуру Візантії»;
всезнайство (І 763) «ірон., манера поведінки»; джерелознавство (СУМ ІІ 262, Сташко 52)
«дисципліна, що вивчає писемні історичні джерела»; кінознавство (СУМ ІV 165) «наука
про кіномистецтво»; книгознавство (СУМ ІV 196, Сташко 59) «наука про книгу, як явище
культури»; краєзнавство (СУМ ІV 319, Сташко 64) «вивчення історії, географії, економіки
певної місцевості»; літературознавство (СУМ ІV 530, Сташко 67) «наука про художню
літературу, теорію, історію»; людинознавство (СУМ ІV 568) «книжн., комплекс знань про
людину»; мисливствознавство (ІV 717) «вчення про мисливство»; монголознавство (ІV
794) «сукупність наук, які вивчають мови, літературу, історію та етнографію монгольських народів»; музеєзнавство (ІV 822) «наука про організацію та діяльність музеїв»; музикознавство (ІV 823) «наука, що вивчає теорію та історію музики»; планетознавство
(VІ 562) «галузь астрономії, що вивчає планети»; полімерознавство (VІІ 75) «наука, яка
вивчає властивості і будову полімерів»; пушкінознавство (VІІІ 412) «вивчення творчості
О. С. Пушкіна, як галузь літературознавства»; рослинознавство (VІІІ 884) «наука про вирощування рослин»; слов’янознавство (ІХ 374) «сукупність наук, які вивчають слов’янські
мови, літературу, історію»; собакознавство (ІХ 431) «наука про собак»; суспільнознавство (ІХ 859) «1) сукупність наук про суспільство; 2) навчальний предмет»; сходознавство
(ІХ 898) «сукупність дисциплін, що вивчає історичні мови, літературу, мистецтво народів
Сходу»; театрознавство (Х 56) «галузь мистецтва»; франкознавство (Х 641) «галузь літературознавства, що займається вивченням життєвого шляху та літературної спадщини
І. Я. Франка»; шевченкознавство (ХІ 435) «вивчення творчості Т. Г. Шевченка як галузь
літературознавства». За аналогією утворилися композити: архівознавство (Сташко 17);
бібліографознавство (20); патентознавство (89); країнознавство (130); українознавство
(138); читачознавство (147). Ця група складних іменників є найбільшою у кількісному
плані, порівняно з іншими композитами на -ств(о) у новій українській мові.
Продовжують творитися композити із залежною основою іменниковою, яка стоїть
у препозиції та має значення «опредметнена дія»: вhршопиство (Закр 292); воеводство (Закр 281, 1856ЗЮР ІІ 128); пор. воєводство «водити + військо» (Грінч І 248, Ж
116); праволомство (Закр 480, Б-Н 296, УмСп 763, Грінч ІІІ 400) «порушення закону,
незаконна діяльність»; балвохвальство (балванъ – ідол, кумир) «ідолопоклонництво» (БН 50) та більш пізнє болвохвальство (УмСп 307); пор. боввохвальство (ІвШум І 131);
добродійство (Б-Н 119, 1856ЗЮР ІІ 76, ЛексФр 62, Грінч І 399, ФП 23, Ж 189, ІвШум І
17, 1926 Саб 21, СУМ ІІ 324) «розм., те саме, що добродіяння» раніше називали так 1)
панство, публіку; 2) творення добра; та добродівство (О І 223) «те саме, що добродійство»; святокрадство (Б-Н 324, ЛексФр 216, СУМ ІХ 105) «рідко, образа, зневага церковної святині»; пор. сьвятокрадство (УмСп 921); пор. с(ь)в’ятокрадство (ЗЮР ІІ 145)
та с(ь)вітокрадство (ІвШум ІІ 145); чародійство (Б-Н 385, СУМ ХІ 273) «заст., рідко,
чаклунство»; та чародїйство (УмСп 1098, Ж 1060); человhкоубійство (ЗЮР 1856 І 260);
риболовство (ЗЮР 1856 ІІ 36, СУМ VІІІ 529) «ловіння риби як промисел»; злодhйство
(ЗЮР 1856 ІІ 295); пор. злодійство (КвОсн І 576, ЛексФр 91, Грінч ІІ 160, 1926 Саб
48) «крадіжка»; пор. злодїйство (УмСп 113, Ж 303); гріховодство (КвОсн І 301, Ж 160,
Грінч І 328) «нескромна, аморальна поведінка»; домостроїтельство (КвОсн І 396) «модиф. канц., здатність побудувати сім’ю»; душе(о)губство (І 431) «злочинне вбивство»;
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богохульство (ЛексФр 20, ІвШум І 19); верховодство (ЛексФр 27, Ж 65, СУМ І 337)
«лідирування»; віроломство (ЛексФр 38); властолюбство (ЛексФр 40, СУМ І 704)
«книжн., заст., любов до влади»; грошолюбство (ЛексФр 55, ІвШум ІІ 173, СУМ ІІ 177)
«жадібність до грошей»; діловодство (ЛексФр 61, ІвШум І 96, ЮПТ 194, 1926 Саб 271,
СУМ ІІ 305, Сташко 33) «ведення справ канцелярії»; домосидство (ЛексФр 64); конокрадство (ЛексФр 107, СУМ ІV 262) «крадіжка коней»; лиходійство (ЛексФр 115, УмСп
300, Грінч ІІ 364, ІвШум І 127, 1926 Саб 132, СУМ ІV 497) «дія за значенням лихо діяти» та лиходїйство (Ж 406); злочинство (ЛексФр 91, Грінч ІІ 161, ІвШум І 127, 1926
Саб 132); кривоприсяжество (ЛексФр 110); людожерство (ЛексФр 118, СУМ ІV 569)
«те саме, що людоїдство»; матковбійство (ЛексФр 121); мужовбійство (127); отцевбійство (157); полководство (179); світовладство (216); пустомельство (ЛексФр202, Ж
789); чудотворство (ЛексФр 256); хліборобство (ФП 36, ЛексФр 250, УмСп 18, Грінч
ІV 402, ІвШум І 126, 1926 Саб 131, СУМ ХІ 82) «1) галузь рільництва, пов’язана з вирощенням хліба; 2) збірн., рідко, хлібороби» та хлїборобство (Ж 1040); лихоробство
(УмСп 300, Грінч ІІ 364); землеробство (УмСп 18, ІвШум І 126, РУТС 151, СУМ ІІІ
557) «обробіток землі»; буквоїдство (УмСп 68, ІвШум І 25, СУМ І 252), у цьому випадку можна говорити про подвійну мотивацію композита 1) від «їсти» + «букви» та
2) від «буквоїд», який, в свою чергу, мав ту ж саму мотивувальну пару; виноробство
(УмСп 96, ІвШум І 37, 1926 Саб 37, РУТС 48, СУМ І 442, СНТ 81) «виготовлення вина
з винограду»; законодавство (УмСп 260,ЛексФр 76, Ж 250, ІвШум І 112, 1926 Саб 123,
СУМ ІІІ 156, Сташко 41) «видання законів» та законодательство (ЗЮР 1856 ІІ 277)
(закони+видавати +-тель+-ств(о); душогубство (УмСп 950, ЗЮР 1856 І 311, Грінч І 461,
Ж 211, ІвШум ІІ 158, 1926 Саб 401, СУМ ІІ 449) «злочинне вбивство»; віршопиство
(УмСп 988); добродїйство (УмСп 48); дїтогубство (УмСп 226); праводавство (УмСп
260); зьвіроловство (УмСп 296); землемірство (УмСп 298, Ж 298, ІвШум І 126, РУТС
151); користолюбство (УмСп 372, 1926 Саб 154, СУМ ІV 290) «властивість за значенням користолюбний»; кровопийство (УмСп 384); судочинство (УмСп 998, СУМ ІХ 829)
«діяльність судових органів»; шовководство (УмСп 1114); дурисвітство «шарлатанство»
(Грінч І 457); людоїдство «1) жорстоке відношення до людей 2) споживання люд. м’яса»
(Грінч ІІ 388, Ж 419, СУМ ІV 569); мискоробство «виготовлення мисок» (Грінч ІІ 427, Ж
440); чоловіколюбство (Грінч ІV 469, ІвШум ІІ 233); блудодійство (Ж 34); богумільство
(Ж 36) «процес моління»; вільнолюбство (Ж 118, СУМ І 675) «любити волю»; добродїтельство (Ж 189); злопамятство (304); ідолопоклоньство (326); іконоборство (Ж 327,
ІвШум І 137, СУМ ІV 16) «громадський рух у Візантії 8-9ст. проти шанування ікон»; книговодство (Ж 352, 1926 Саб 148); красоумство (Ж 376); коновальство (Ж 363, Грінч ІІ
278, СУМ ІV 261) «заст., заняття коновала»; невістовбійство (504); пивоварство (Ж 631,
1926 Саб 270, РУТС 360, СУМ VІ 350) «виготовлення пива»; рудокопство (Ж 841, ЮПТ
35); славянолюбство (882); справоздавство (909); стихотворство (920); толовірство
(973) «віра у божественний початок»; умотворство (1011); чоловікогубство (1075); чужолюбство (1079); вітрогонство (ІвШум І 65); дітогубство (І 96); дітолюбство (І 96);
з(ь)віроловство (І 125); ідолопоклонство (І 131); образоборство (ІвШум І 137, Б-Н 254)
«іконоборство»; кровоміство (ІвШум І 165); кровопійство (І 165); народолюбство «заст.,
любов до народу» (ІвШум І 209, СУМ V 177); вогнехвальство (ІвШум І 240); сестровбивство (ІІ 148); славолюбство (ІвШум ІІ 154, 1926 Саб 365, СУМ ІХ 348) «любов до
слави»; щедролюбство (ІвШум ІІ 245); благодійство (1926 Саб 21); звіроловство (1926
Саб 131, СУМ ІІІ 485) «промислове полювання на диких звірів»; миролюбство (1926 Саб
134

177); пароплавство (1926 Саб 258, 1931 Шел 63, РУТС 337, СУМ VІ 75) «1) установа,
що керує пароплавним транспортом; 2) рух пароплавів»; письмоводство (1926 Саб 271,
СУМ VІ 367) «діловодство»; садоводство (1926 Саб 345); сукноробство (1926 Саб 384);
чавуноливарство (1931 Шел 20); маслоробство (1931 Шел 44, РУТС 226, СУМ ІV 639)
«1) виробництво масла; 2) галузь молочної промисловості, що виробляє масло»; цукроварство (1931 Шел 85); теплоплавство (95) теплоходи+плавають; благословенство
(Мельн 73); каракулеводство (РУТС 175); китоловство (183); кіннозаводство (192); судноплавство (РУТС 544, СУМ ІХ 828); сироварство (РУТС 549, СУМ ІХ 200) «виробництво сиру»; градобійство (Лис 58, Програма 253) «великий, густий град»; благочинство
(СУМ І 195); віршоробство (І 683) «знев., рідко, писання пустих віршів»; владолюбство
(І 702) «любов до влади»; голубоводство (ІІ 119) «розведення голубів»; дітовбивство (ІІ
310) «вбивство, знищення дітей»; домоводство (ІІ 365) «ведення дом. госп.»; домосідство (ІІ 366) «проведення часу вдома»; духоборство (ІІ 444) «релігійний дух духоборів»;
життєлюбство (ІІ 534) «любов до життя»; зубоскальство (ІІІ 727) «розм.., рідко, дія
зубоскала»; ідоловірство (ІV 13) «рел., вірити в ідолів»; казнокрадство (ІV 72) «заст.,
обкрадання казни»; ласолюбство (ІV 451); людинолюбство (ІV 568) «любов до людини»;
людиновбивство (ІV 568) «книжн., убивство людей»; парниководство (VІ 72) «ведення
парникового господарства»; плотолюбство (VІ 593) «властивість за значенням (який
має тваринні, ниці інстинкти)»; полеводство (VІІ 62) «рідко, те саме, що рільництво»;
правдолюбство (VІІ 500) «абстрактний іменник до (любов до правди)»; працелюбство
(VІІ 520) «рідко, властивість за значенням (любити працю)»; птахоловство (VІІІ 379)
«ловля птахів як промисел»; пустомолотство (VІІІ 401) «розм., пусті слова, розмови»;
радіолюбительство (VІІІ 432) «заняття радіолюбителів»; рукоблудство (VІІІ 905) «роздратування статевих органів руками для задоволення статевого інстинкту»; свободолюбство (ІХ 99) «рідко, любов, прагнення до свободи»; склоробство (ІХ 285) «виробництво
скла»; сластолюбство (ІХ 349) «рідко, схильність до надмірної почуттєвої насолоди»;
словоблудство (ІХ 372) «знев., пусті беззмістовні розмови»; собаководство (ІХ 431) «1)
галузь тваринництва; 2) господарство для розведення собак»; трудолюбство (Х 297)
«рідко, працьовитість». Новотвори: справочинство (Сташко 33); словоливство (Іннов
109) «риса характеру людини, для якої характерне використання великої кількості слів».
Досить вагомою є група складних іменників із залежною основою прислівника, яка
твориться за аналогією до раніше зафіксованих назв на -ств(о): праздношатательство
(1856 ЗЮР 43); самоуправство (ЗЮР 1856 ІІ 309, СУМ ІХ 49) «порушення законного
порядку при вирішенні певних справ»; самовладство (Б-Н 321, УмСп 227, ІвШум І 97,
СУМ ІХ 32) «заст., самодержательство»; дармоїдство (ЛексФр 57, Грінч І 358, 1926 Саб
86, УмСп 1033, СУМ ІІ 212) «проживання за чужий кошт» у цьому композиті може бути
подвійна мотивація: 1) задарма + їсти; 2) дармовий + їдець (їдак); єдиноборство (ЛексФр
69, СУМ ІІ 496) «бій, боротьба один на один між двома противниками»; марнотратство
(ЛексФр 120, Грінч ІІ 407, УмСп 446, 1926 Саб 182, СУМ ІV 632) «нерозумне витрачання
грошей»; пор. марнотравство (Ж 428); мореплавство (ЛексФр 126, ІвШум І 190, УмСп
445, 1926 Саб 181, РУТС 248, СУМ ІV 802) «плавання на судні по морях»; рукодїльство
(УмСп 898) та рукодільство (Грінч ІV 87, ІвШум ІІ 135) «ремесло, кустарний промисел»
вироблене (яким чином?) руками; односумство (ФП 79, Ж 560, Грінч ІІІ 42) «1) однодумство; 2) життя разом»; пор. однодумство (Ж 558, ІвШум І 97, УмСп 227, 1926Саб
108); високодумство (Грінч І 188, Ж 87, СУМ І 494) «рідко, зверхнє, зарозуміле ставлення, гордість»; вольнодумство (117); легкодумство (Ж 399, Грінч ІІ 350, 1926Саб 161,
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ІвШум І 173, УмСп 402, СУМ ІV 465); самоправство (Ж 850, 1926 Саб 347, СУМ ІХ 43)
«порушення законного порядку при вирішенні справ»; солодкомовство (Ж 894, СУМ ІХ
448) «уміння цікаво, захоплююче говорити»; красномовство (ІвШум І 163, УмСп 84, 1926
Саб 155, СУМ ІV 328) та красомовство (УмСп 379) «1) здатність майстерно говорити;
2) заст., риторика»; різнодумство (ІвШум ІІ 119, 1926 Саб 326); вузькодумство (ІвШум
ІІ 208); злорадство (1926 Саб 132, СУМ ІІІ 603) «лиха втіха»; марномовство (1926 Саб
299); вільнодумство (1926Саб 352, ІвШум ІІ 143, СУМ І 675); снобродство (Б-Н 334)
«лунатизм»; багатознайство (СУМ І 80); верхоглядство (І 337) «поверхове ставлення до
чогось»; високомовство (VІ 374) «прояв пишномовності»; крючкодерство (ІV 379) «заст.,
знев., крутійство»; марнолюбство (ІV 631) «пиха»; низькопоклонство «рабське підлабузництво, плазування перед ким-небудь» (СУМ V 413); повітряплавство (VІ 677) «рідко,
теорія і практика літання на апаратах, наповнених газом»; самовисуванство (Іннов105)
«характеристика явища, пов’язана із самовисуванцем».
У пам’ятках давньоруськоукраїнського періоду трапляються поодинокі складносуфіксальні іменники з першим займенниковим компонентом: самовластьство [3] також
у джерелах середньоукраїнської мови фіксуються нові композити із займенниковим компонентом: «самохвальство, самокупство, всемогутство, саморобство, своевольство»
[3]. У новій українській мові композитів із прономінальною основою функціонує значно
більше: самовбивство (УмСп 909, Ж 849, СУМ ІХ 29) «позбавлення себе життя»; самогубство (УмСп 909, ІвШум ІІ 140, 1926 Саб 347, СУМ ІХ 33) «позбавлення себе життя»;
себелюбство (УмСп 925, 1926 Саб 355, СУМ ІХ 109) «турбота тільки про себе, про свої
інтереси»; самовбійство (ЛексФр 214); самозванство (ЛексФр 214); самолюбство (ЛексФр 214, Ж 850, 1926 Саб 346, СУМ ІХ 39) «почуття власної гідності»; самохвальство
(ЛексФр 215, Ж 852, ІвШум ІІ 140, СУМ ІХ 50) «вихваляння самого себе».
Складно-суфіксальні іменники із залежною основою числівника та суфіксом -ств(о):
двоженство (ЛексФр 58, ІвШум І 16); двоєженьство (Ж 174) та більш пізнє утворення
двоєженство (СУМ ІІ 221); одноженство (Грінч ІІІ 41, ІвШум 241); многоженство (ІвШум І 188, 1926 Саб 178); триженство (ІвШум ІІ 198); троєженство (СУМ Х 280).
Отже, обстежений матеріал свідчить про те, що суфікс -ств(о) є продуктивним словотворчим формантом композитотворення нової української мови. Ця словотвірна одиниця творила складно-суфіксальні іменники середнього роду із значенням абстрактної
якості через характеристику ознак як прояву певної дії.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ КОМЕНТАРІВ FAZ ТА BILD

У статті представлені результати аналізу метафор коментарів газет FAZ та
BILD з метою дослідження взаємозв’язку між метафоричними моделями та емоційністю текстів. Аналіз доводить, що коментарі BILD більшою мірою спрямовані на досягнення емоційного впливу на адресата, ніж його раціонального переконання.
Ключові слова: метафорична модель, новизна, конфліктність, оцінність метафори.
The article presents the result of the analysis of metaphors used in the comments of the
newspapers the FAZ and the BILD. The purpose of the analysis was to study the interrelation
between metaphoric models and emotionality of the texts. The analysis proves that the BILD’s
comments aim at influencing an addressee emotionally rather than persuading him logically.
Кey words: metaphoric model, originality, proneness to conflict, assessment of metaphor.
Метафорика займає одну з ключових позицій у системі впливу засобів масової комунікації на реципієнта й є популярним об’єктом лінгвістичних досліджень [1; 2; 3; 4;
5]. У пропонованій статті розглядаються метафоричні моделі коментарів німецьких газет
FAZ та BILD. Інтерес до цих видань зумовлений їх різною соціальною спрямованістю.
FAZ розрахована на впливові ділові кола, політиків та ін. BILD виходить найбільшим
тиражем серед німецьких щоденних газет і зорієнтована на невибагливого масового читача.
Аналіз метафоричних моделей здійснювався нами в межах комунікативно-прагматичного підходу, націленого на дослідження ефективності комунікації, зв’язку між мовленням та комунікантами, впливу на адресата [6].
Ми виходили з гіпотези, що фактор адресата спонукає коментаторів FAZ та BILD
до вибору певних метафоричних моделей, котрі мають впливати на рівень емоційності
коментарів. Для перевірки цього припущення було необхідним вирішення наступних завдань: 1) виявити вживані в коментарях FAZ та BILD метафори й охарактеризувати їх
за інтенсивністю, семантичним значенням та оцінною складовою; 2) визначити ступінь
продуктивності метафор за згаданими вище показниками; 3) визначити коефіцієнти частоти метафор, їх новизни, конфліктності змісту та баланс закладених у метафорах оцінок.
4) дати оцінку впливовому потенціалу метафоричної картини коментарів FAZ та BILD.
Слідом за І. М. Кобозевою [7: 136-137] та А. М. Барановим [3: 5] ми вважаємо метафорами всі образні утворення, що уподібнюють об’єкти з різних областей онтології.
Виходячи з цього, в базі даних були зафіксовані метафори та метафоричні вирази: порів© Коваленко Н. М., 2008
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няння й перифрази. Референти, в результаті взаємодії яких утворюється метафора, розглядаються як зміст (фокус, джерело, сигніфікативний дескриптор) й оболонка (фрейм,
мета, денотативний дескриптор) [3: 5-6]. Сигніфікативний дескриптор вказує на об’єкт,
характеристики якого переносяться на інший, а предмет або ситуація, що образно інтерпретуються за допомогою метафоричної моделі, має назву денотативного дескриптора. Наприклад, в метафорі eine Flut von Arbeitslosen (потік безробітних) сигніфікативним дескриптором є концепт «Flut» (потік), а денотативним дескриптором – концепт
«Arbeitslose» (безробітні). Сигніфікативними дескрипторами виступають лексеми з різноманітних семантичних полів, денотативними дескрипторами – вирази, що позначають
політичні та соціальні феномени. Ієрархії сигніфікативних дескрипторів ми називаємо
слідом за А. М. Барановим метафоричними моделями [3: 5].
У ході експерименту була сформована база даних метафор FAZ та BILD, котра містить: 1) текстовий фрагмент з метафоричним виразом, джерелом та датою публікації
тексту; 2) посилання на лексикографічне джерело, що визначає інтенсивність метафори;
3) характеристику метафори за інтенсивністю, значенням та оціночною складовою. Наприклад:
Ein Kanzler-Grappa im Straßencafe zur Versöhnung wäre jetzt jedenfalls besser als neue
Attacken von deutschen Europa-Abgerdneten auf die italienische Regierung.
(Ein Cappuccino für die Freundschaft, BILD,15.07.03)
(Attacke: übertr. scharfe Kritik, WdG, 229)
ІНТЕНСИВНІСТЬ: 2
ЗНАЧЕННЯ: ВІЙНА
ОЦІНКА: База даних FAZ складає 2049 контекстів і 3485 метафоричних виразів, база BILD
– 389 контекстів і 614 виразів. Залучені до аналізу коментарі були відібрані методом суцільної вибірки за період з лютого по серпень 2003 року.
Характеризуючи метафори за інтенсивністю, ми виходили з прийнятого в стилістиці
німецької мови їх розподілу на стерті (verblaßte Metaphern), поширені (gemeinsprachliche
Metaphern) та креативні або авторські метафори (individuelle Metaphern) [8: 135-136].
Інтенсивність метафори перевірялася за лексикографічними джерелами, що не фіксують перенос значення у стертих метафор. У поширених метафорах на перенос значення
вказують позначки bildl. (=bildlich), fig. (=figürlich) або übertr. (=übertragen). Авторські
метафори не відображені у словниках. Кожній із метафор присвоювався коефіцієнт інтенсивності: 1 – для стертих, 2 – для поширених та 3 – для креативних метафор.
Семантичний тип метафори визначався за значенням її сигніфікативного дескриптора. При визначенні семантичних типів метафор було враховано досвід А. М. Баранова
та Ю. М. Караулова, авторів матеріалів до словника російських політичних метафор [3;
1], українських дослідників метафори в політичній комунікації [2; 4; 5] й лінгвокультурології [9]. Таким чином було виділено 20 метафоричних моделей: ПЕРСОНІФІКАЦІЯ (die Waffen sprechen), ОРГАНІЗМ (Serbien ist kopflos), СЕНСОРНІСТЬ (die Zuschläge
antasten), МЕДИЦИНА/ХВОРОБА (chirurgische Schläge), ПРИРОДА (die Urteile glichen
Dünen im Wind), СТИХІЯ/СМЕРТЬ (die Republik ist in Seenot), БУДІВНИЦТВО/БУДІВЛЯ
(Umbau des Sozialstaats), МЕХАНІЗМ (das Land gegen die Wand fahren), РУХ (der erste
Schritt zu mehr Wachstum), ПОБУТ (Ausbügeln «handwerklicher Fehler»), РОДИННІ ВІДНОСИНИ (der verlorene Sohn des Linksliberalismus), ВИСТАВА/ШОУ (der SPD-Chor),
ГРА (die deutsche Altersvorsorge verkommt zu einer Lotterie), СПОРТ (die europäische
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Wirtschaftsliga), ВІЙНА (Offensive der Hilfe), ЕКОНОМІКА (die CDU konnte 50,4 Prozent
verbuchen), НАУКА (ein Katalysator sozialpolitischer Reformen), МІФОЛОГІЯ (die Nato ist
Fegefeuer auf dem Weg in die EU), ОБМЕЖЕННЯ (die Fesseln der Diktatur). Окрему групу
складали СТЕРТІ (ein neuer Krisenherd, die Richtung der Politik) метафори. Їх сигніфікативний дескриптор не визначався.
Наступним завданням було визначення оцінних складових метафор. Слідом за
Т. Космедою [10: 92] ми розглядаємо оцінку як структурно-семантичну та функціональну
категорію, що пов’язується з інтенціями мовця: схваленням, осудом, згодою, незгодою,
критикою, симпатією тощо. Найбільш прототиповою є шкала оцінки з полюсами «добре» – «погано». Її варіантами можуть бути опозиції «істинно» – «неістинно», «важливо»
– «неважливо», «красиво» – «потворно» тощо [11: 32]. Оцінюючи метафори FAZ та BILD,
ми брали за точку відліку «нульову» оцінку, що виражає нейтральне ставлення носіїв
мови до ознак референта. Не зважаючи на наявність фундаментальних досліджень категорії оцінки, поки що не знайдено абсолютно об’єктивних критеріїв виділення оцінних
значень. У проведеному дослідженні до уваги бралися семантичні та стилістичні критерії оцінювання, граматичні та контекстуальні чинники формування оцінних значень.
Серед семантичних показників оцінки слід зазначити наступні. Оцінка може створюватися сенсорно на основі аксіологічності відчуттів [9: 57-61], [10: 228-229], [11: 128].
Негативна оцінка асоціюється з ТЕМНИМИ КОЛЬОРАМИ (düsteres Aussichtsturm zum
Leben), НЕПРИЄМНИМИ ЗАПАХАМИ (etwas ist faul am Standort D), НЕПРИЄМНИМИ СМАКОВИМИ (die Gesundheitsreform ist eine bittere Pille für Kranke), СЛУХОВИМИ (die Kassen jammern), ЗОРОВИМИ («Rot» sehen,) та СОМАТИЧНИМИ ВІДЧУТТЯМИ (soziale Kälte), РУХОМ ВНИЗ (ein abgestürzter Held), НАЗАД (Ministerpräsident
Steinbrück hat sich verrannt) або ПРИПИНЕННЯМ РУХУ (die Wirtschaft liegt im Graben).
Негативна оцінка закладена в метафорах ХВОРОБИ (Verschwendung und Bürokratie
sind Krebsgeschwüre), ВІЙНИ (die Kanonenbootpolitik), СТИХІЇ (die Republik ist in Seenot),
СМЕРТІ (Totengräber der NATO), МЕХАНІЗМУ (Steuern sind wie eine Straßenwalze),
ВИСТАВИ як вияву удаваності та нещирості (der Trick, das Geld herbeizuzaubern), СПОРТИВНИХ МЕТАФОРАХ та МЕТАФОРАХ ГРИ з семою програшу (den Kredit verspielen),
поразки (Reformstau, überalterung, überbürokratisierung, Globalisierung etc. sind nicht zu
schultern), азартної гри (mit gezinkten Karten spielen) aбо гри не за правилами (die Union
ins Abseits führen).
Джерелом позитивної оцінки є метафори на позначення ІДЕЇ СВІТЛА (die Stimmung
hat sich aufgehellt), ТЕПЛА (die Steuerreform wird ein warmer Sommerregen), ПРИЄМНОГО СМАКУ (Abgangsentschädigungen und andere Bonbons), НАЛАГОДЖЕНИХ
МЕХАНІЗМІВ (der Motor der Werbung springt an). Позитивна оцінка асоціюється з РУХОМ ВПЕРЕД (der erste Schritt zu mehr Wachstum) або ВГОРУ (das tiefe Wellental im
Konjunkturzyklus ьberwinden), РОСТОМ (aufblьhende Konjunktur), БУДІВНИЦТВОМ (das
Land aufbauen), ЗНЯТТЯМ ОБМЕЖЕННЯ (das Joch der Diktatur abschütteln) або, навпаки, ОБМЕЖЕННЯМ НЕГАТИВНОГО ПРОЦЕСУ (die Minderheit der Richter hat die
Notbremse gezogen und damit die fortgesetzte Blamage der Antragsteller verhindert).
При визначенні оцінності до уваги бралися компоненти стилістичного значення метафори. Фамільярно-розмовна (salopp), зневажлива (abwertend), жаргонна (Jargon), жартівлива (scherzhaft), іронійна (spöttisch) маркованість метафор розглядалася як показник
негативної оцінки: SALOPP (seinen mächtigen Genossen zurückpfeifen), ABWERTEND
(«westlicher Balkan» heißt das Etikett), JARGON (Bürger und Unternehmen brauchen keinen
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Schnellschuß), SCHERZHAFT (viele Grüne würden sich als die Gralshüter des Sozialstaates
hinstellen), SPЦTTISCH (diese zwölf Sozialapostel sind nicht die SPD).
Серед проаналізованих метафоричних моделей спостерігається позначуваність оцінки на словотвірному рівні: für taktische Spielchen ist jetzt keine Zeit, ein Hintertürchen für
die Zustimmung offenhalten, die Prinzipien-Reiterei.
Серед граматичних чинників розглядався фактор заперечення. Наявність заперечення у контексті змінює оцінне значення метафори: Mit den hohen Steuern, kann unser
Land nicht mehr gedeihen (BILD, Es brodelt! 13.05.03). Позитивно оцінна метафора
gedeihen, набуває негативного оцінного значення. І, навпаки: Endlich rollt die Kiste: Kein
Finanzminister steht mehr auf der Bremse. Nirgendwo ein Ministerpräsident, der die Ampel auf
Rot stellt (BILD, Legt den Steuer-Turbo ein, 07.07.03). Негативно оцінні метафори виражають у контексті позитивну оцінку завдяки запереченню як засобу зняття обмеження.
На оцінність метафори впливає її контекстуальна сполучуваність з іншими лексемами. Так, метафори wachsen, Wachstum, gedeihen мають позитивну оцінку, якщо йдеться
про економічне зростання чи інші позитивні тенденції: Nur Wachstum belebt die Konjunktur
(BILD, Runter mit den Steuern! 12.05.03). Ті ж самі метафори виражають негативну оцінку,
коли мова йде про зростання витрат, боргів, безробіття, нелегалів, поширення чуток та
паніки: Bekanntlich gedeihen Gerüchte und Panikstimmungen nirgends so gut wie auf dem
Boden der Desinformation (FAZ, Chinas ansteckende Krankheit, 28.04.03).
Наступним завданням дослідження було визначення коефіцієнтів частоти метафор,
їх новизни, конфліктності змісту та балансу закладених у метафорах оцінок. Коефіцієнт
частоти (КЧ) обчислювався за формулою: КЧ = (Z Ч T): M, де Z – середня кількість знаків
у тексті, T – кількість текстів, M – загальна кількість метафор. Формула КЧ для FAZ має
наступні характеристики: Z = 3 998, T = 301, M = 3 485. Підставляючи їх у формулу, отримуємо результат: КЧ = (3 998 Ч 301) : 3 485 = 345,30 ≈ 345. Формула КЧ для BILD набуває
параметрів: Z = 888, T = 144, M = 614. КЧ = (888 Ч 144) : 614 = 208,26 ≈ 208. Порівняння
КЧ свідчить про більшу частотність вживання метафор у BILD, де метафора зустрічається на кожні 208 знаків тексту. Відповідний показник у FAZ становить 345 знаків.
Коментарі обох газет мають приблизно однаковий відсоток поширених метафор:
49,89% у FAZ та 51,95% у BILD. Досить суттєве розходження спостерігається між кількістю стертих метафор: 44,50% у FAZ та 31,75% у BILD, а креативність метафор у BILD
зростає майже втричі й складає 16,28% у порівнянні з 5,65% у FAZ.
Для загальної оцінки інтенсивності метафор був введений коефіцієнт (КН) новизни,
що визначався за формулою: КН = (1Чv + 2Чg + 3Чi) : M, де v – кількість стертих метафор
(verblaßte Metaphern), g – поширені метафори (gemeinsprachliche Metaphern) та і – креативні метафори (individuelle Metaphern), M – загальна кількість метафор. Підставляючи у
формулу значення відповідних показників для FAZ, отримуємо результат: КН = (1Ч1551
+ 2Ч1739 + 3Ч197) : 3 485 = 1,61. КН для BILD знаходимо за формулою: КН = (1Ч195 +
2Ч319 + 3Ч100) : 614 = 1,84. Підрахунки доводять, що коефіцієнт новизни має більше
значення для BILD.
Сила впливу метафор пов’язана не тільки з їх частотою та інтенсивністю, а й з типами метафоричних моделей, котрі відрізняються за своєю «конфліктністю» [1: 253].
Найбільш частотними, якщо залишити поза увагою СТЕРТІ метафори, виявляються наступні моделі: СЕНСОРНІ метафори (9,78%) та РУХ (9,64%) у FAZ, ПОБУТ (10,26%)
та СЕНСОРНІ метафори (9,77%) у BILD. Друга за частотністю інтерпретація охоплює
моделі ПОБУТ (7,05%) у FAZ, РУХ (6,84%) у BILD, тобто спостерігається перерозподіл
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моделей між першою й другою позиціями, та метафори ПРИРОДИ у кожному із джерел:
5,91% у FAZ і 6,02% у BILD. На третій позиції знаходяться моделі ВІЙНА (3,93%) та
ОРГАНІЗМ (2,69%) у FAZ, моделі ОРГАНІЗМ (4,56%) та СТИХІЯ/СМЕРТЬ (3,74%) у
BILD.
У цілому, частотний розподіл метафоричних моделей виявляє схожі результати для
FAZ та BILD. Висока частотність СЕНСОРНИХ метафор, моделей ОРГАНІЗМ, ПОБУТ,
РУХ в обох джерелах пояснюється дією принципу антропоцентризму в мові: «вибір
підґрунтя для метафори пов’язаний зі здатністю людини співставляти все нове зі своєю
подобою або з об’єктами, що сприймаються просторово, і з якими людина має справу в
практичній діяльності, в життєвому досвіді» [12: 132]. Проте, вартим уваги є розбіжність
між часткою «конфліктних» метафоричних моделей: МЕДИЦИНА/ХВОРОБА (1,57% у
FAZ і 5,86% у BILD), СТИХІЯ/СМЕРТЬ (0,40% у FAZ і 3,74% у BILD), ПЕРСОНІФІКАЦІЯ (0,63% у FAZ, і 2,6% у BILD), ВІЙНА (3,93% у FAZ і 2,28% у BILD).
Частотний розподіл метафор за семантичним принципом виявляє окреслені тенденції, проте, він не враховує «конфліктності» моделей і не відображає загального рівня
конфліктності текстів. Для його визначення було введено коефіцієнт конфліктності (КК)
коментарів й виконано низку додаткових процедур.
Метафоричні моделі розташовувалися за принципом зростання конфліктності, кожній із них надавався коефіцієнт від 1 до 20. Висока конфліктність притаманна деструктивним моделям МЕДИЦИНА/ХВОРОБА, СТИХІЯ/СМЕРТЬ, ВІЙНА [1: 265], метафорам СПОРТУ та ГРИ з семою боротьби, програшу, моделі ВИСТАВА/ШОУ як вияву
нещирості. Моделі ПЕРСОНІФІКАЦІЯ, ОРГАНІЗМ, СЕНСОРНІ метафори отримали
високий коефіцієнт конфліктності, виходячи з їх наближеності до концепту ЛЮДИНА,
яка є гносеологічним і комунікативним центром дискурсу та тексту [9: 41].
Коефіцієнт конфліктності кожної із моделей (x) множився на кількість її репрезентацій (y). Сума добутків ділилася на загальну кількість метафор (М). Хід обчислень подано
у таблиці 1.
Таблиця 1
Обчислення коефіцієнту конфліктності коментарів
тип метафоричної моделі
стерті
наукові
економічні
природа
побут
родинні відносини
будівництво/будівля
рух
механізм
обмежувальні
міфологічні
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x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FAZ
y
1551
8
61
206
246
15
72
336
74
67
12

BILD
xy
1551
16
183
824
1230
90
504
2688
666
670
132

y
195
0
3
37
63
1
6
42
35
20
1

xy
195
0
9
148
315
6
42
336
315
200
11

вистава/шоу
гра
спорт
сенсорні
організм
персоніфікація
війна
медицина/хвороба
стихія/смерть

12
13
14
15
16
17
18
19
20

92
48
34
336
94
22
137
55
14

1104
624
476
5040
1504
374
2466
1045
280
∑ 21 467

18
5
11
60
28
16
14
36
23

216
65
154
900
448
272
252
684
460
∑ 5 028

Підставляємо значення ∑ x y : М у формулу:
КК = 21 467 : 3 485 = 6,15
КК = 5 028 : 614 = 8,18
КК виявляється вищим для коментарів BILD, складаючи 8,18. У FAZ цей показник
дорівнює 6,15. Обчислення КК підтверджує нарівні з коефіцієнтами частоти та інтенсивності гіпотезу про більшу метафоричну виразність коментарів BILD.
Дослідження кореляцій між закладеними в метафорах оцінках виявило наступні
результати. По-перше, BILD тяжіє до полюсів оцінювання, маючи найнижчий відсоток
нейтральних (11, 72%) та найвищий відсоток негативних оцінок (63, 19%) серед всіх здобутих показників. Частка негативних (63, 19%) та позитивних оцінок (25, 08%) у BILD
перевищує відповідні дані у FAZ – (48,69%) та (17,10%). По-друге, вартим уваги є те,
що кількість нейтральних оцінок у FAZ (34,20%) втричі вища ніж у BILD (11, 72%). За
рахунок цього у FAZ створюється баланс позитивних та нейтральних оцінок з одного
боку (51, 1%) та негативних оцінок з іншого боку (48,69%). Порівняння оцінок та метафоричних моделей вказує на цілком правдиву кореляцію між негативною оцінкою й переважанням конфліктних метафор у BILD. Баланс оцінок у FAZ створюється за рахунок
меншої кількості конфліктних моделей у порівнянні з BILD.
Таким чином, результати дослідження підтверджують гіпотезу про взаємозв’язок між
метафорами та рівнем емоційності текстів. Коментарі BILD більшою мірою спрямовані
на досягнення емоційного впливу на адресата, що зумовлюється 1) вищою частотністю
вживання метафор, 2) вищим коефіцієнтом новизни метафор, 3) вищою конфліктністю
метафоричних моделей, 4) домінуванням негативно оцінних метафор.
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ВІДОБРАЖЕННЯ В ДИСКУРСІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ
ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ ХАРАКТЕРНИХ РИС ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ
В статье раскрывается специфика дискурса информационных Интернет-сообщений деловой тематики с точки зрения отображения в нем характерных черт делового
дискурса. С учетом существующих теоретических положений об особенностях делового дискурса выявляются общие и дифференциальные характеристики двух сопоставляемых видов институционального дискурса.
Ключевые слова: дискурс информационных Интернет-сообщений деловой тематики, деловой дискурс, институциональный дискурс, общие и дифференциальные характеристики..
In the focus of the research there is the Internet business messages’ discourse investigated
in the aspect of business discourse characteristic traits realization. The common and distinctive
features of the two types of institutional discourse in question are studied while the existing
theoretical fundamentals of the business discourse peculiarities are taken into account.
Key words: the Internet business messages’ discourse, business discourse, institutional
discourse, the common and distinctive features.
Об’єктом дослідження у даній роботі є дискурс інформаційних Інтернет-повідомлень ділової тематики (ІІПвДТ) як складний багатовимірний феномен, що утворився на
основі трьох різних видів інституціонального дискурсу та певною мірою наслідує кожен
з них. Предметом дослідження є такі дистинктивні особливості дискурсу ІІПвДТ, що
віддзеркалюють характерні риси ділового дискурсу.
© Дєрік І. М., 2008
144

Теоретична база цієї роботи складається з публікацій, присвячених дослідженню
дискурсу як мисленнєво-мовленнєвої категорії [1; 2; 3; 4; 5], а також вивченню специфіки ділового стилю як самостійної мовної підсистеми [10; 1; 12] та визначенню характерних рис ділового дискурсу як типу інституціонального дискурсу [3; 7; 8]. Суміжними за
окресленою тематикою є науково-дослідні роботи А. П. Загнітко та А. С. Островської,
присвячені дослідженню ділового мовлення [6], роботи В.І. Карасика, що містять детальний аналіз різних типів інституціонального дискурсу [3], дослідження специфіки
ділового англомовного дискурсу, його ключових концептів та функціонально-стильових
характеристик, виконані Л. П. Науменко [7; 8], дисертаційна робота Т. В. Чрдіделі, в якій
здійснюється комплексний аналіз ділового діалогічного дискурсу в аспекті його структури, семантики та прагматики [9].
Актуальність цієї науково-дослідної роботи обумовлена інтенсифікацією процесів
вдосконалення ділового мовлення, спрямованих на оптимізацію інформаційно-комунікативного процесу, що створює передумови для детального дослідження ділового
дискурсу з урахуванням різних аспектів та чинників комунікації. Наукова новизна цього дослідження у тому, що в ньому вперше на матеріалі англійської та української мов
здійснюється комплексний аналіз дискурсу ІІПвДТ, спрямований на виявлення у ньому
специфічних рис ділового дискурсу в аспекті технічних, структурно-змістових та суто
лінгвістичних характеристик.
Методологічний апарат дослідження складається з методів теоретичного узагальнення, критичного аналізу, порівняльного методу.
Дослідження виконувалось на матеріалі англо- та українськомовних Інтернет-повідомлень виробництва провідних інформаційних компаній CNN, Dow Jones, Forbes,
MSNBC, Укрінформ, 5 канал.
Поняття «інституціональний дискурс», що зустрічається в роботі трактується відповідно до визначення В. І. Карасика як «спеціалізований кліширований різновид спілкування людей, що можуть бути не знайомі один з одним, але повинні спілкуватись за
вимогами певного соціуму» [3: 38].
За результатами здійсненого критичного огляду досліджень, присвячених висвітленню специфіки ділового дискурсу [7; 8; 9], було зроблено такі узагальнення щодо специфічних характеристик ділового дискурсу:
• основні структурно-семантичні характеристики ділового дискурсу зводяться до
таких його особливостей: наявність спеціальної загальноекономічної та термінологічної
лексики, особлива синтактико-граматична структура фрази і її специфічне інтонаційне
оформлення;
• прагмалінгвістичні характеристики ділового дискурсу включають базові інтенції
комунікантів, жанрові стратегії дискурсу і його тональність. Базові інтенції комунікантів
конкретизуються у вигляді комунікативної установки (повідомлення, запитання, спонукання), здійснюються через різні комунікативні стратегії (компенсаційні, організаційні
й риторичні), що реалізуються в жанрах ділового дискурсу (ділові переговори, ділова
конференція тощо) [7; 8; 9; 10; 11; 12].
Мета дослідження полягала у розкритті специфіки ділового дискурсу та виявленні
його дистинктивних характеристик у дискурсі ІІПвДТ. Відповідно до цього було сформульовано такі завдання:
• охарактеризувати відмінні особливості ділового дискурсу як самостійного інституціонального типу;
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• визначити провідні комунікативні стратегії ділового дискурсу;
• виявити аспекти, в яких дискурс ІІПвДТ наслідує характерні особливостей ділового дискурсу.
Межі ділового дискурсу як предмета вивчення в сучасних дослідженнях є дуже розпливчастими: від широкого розуміння цього феномена як будь-якого не побутового й
нехудожнього спілкування до зведення ділового дискурсу до жанру офіційно-ділової кореспонденції. Прикладний характер багатьох розробок у цій галузі проявляється в тому,
що базові поняття «ділове спілкування», «діловий дискурс», «офіційно-діловий текст»,
за визначенням В. І. Карасика, «уводяться аксіоматично й трактуються з різних точок
зору» [3: 53]. Однак певні значеннєві обмеження встановлюються. Наприклад, існують
спеціальні види соціальної комунікації (на противагу комунікації міжособистісної й масової), а в їхніх рамках виділяється професійне спілкування, що здійснюється завдяки
спеціальним знанням (отриманим у ході спеціальної підготовки) і має цінність у межах
певної професійної. Істотною характеристикою, що визначає специфіку ділового дискурсу, є обмеження кола учасників – ними є переважно підприємці, бізнесмени – і мети
спілкування (досягнення взаємовигідної угоди з обговорюваних питань), що обумовлено
пріоритетами, які існують у даному виді професійної діяльності.
Разом з тим ділове спілкування включає не тільки змістовно-предметну, але й міжособистісну зони, і тут важливі знання про інокультурні поведінкові норми. Прямування у
бік подолання незнання (відсутні, недостатні й перекручені знання) здійснюється в просторі трьох типів контекстів: контекст пізнання (соціокультурні концепти), контекст розуміння (структурування інформації) і контекст взаємодії (поведінкові норми). Важлива
роль у діловому спілкуванні приділяється нормам і цінностям обміну діяльністю, а також
конкретним формам і методам взаємодії суб’єктів під час обговорення ділових питань,
включаючи стереотипи в службовому, посадовому й іншому видах поведінки.
У результаті аналізу глобальних стратегій міжкультурного ділового спілкування
виділяються як основні три типи таких стратегій – компенсаційні, організаційні й риторичні стратегії. Функцією компенсаційних стратегій є корекція комунікативних помилок
або невдач, організаційні стратегії покликані структурувати й організовувати текстову
діяльність між іншомовними комунікантами, риторичні стратегії спрямовані на надання
експліцитного й імпліцитного впливу на партнера.
Діловий дискурс реалізується як у своєму писемному, так і в усному різновидах у
таких цілях, що охоплюють різні сфери бізнес-комунікації: 1) ведення комерційної кореспонденції; 2) складання й оформлення ділових документів і контрактів; 3) надання
інформації про події у сфері бізнесу в засобах масової інформації; 4) проведення переговорів, презентацій, ділових зустрічей); 5) повсякденне спілкування бізнесменів (телефонні розмови, призначення зустрічей, подорожі) [10].
Устояні в мовній практиці зразки використання стратегій, а також прийоми й методи
вибору мовних засобів формують діловий дискурс у всьому різноманітті його жанрових
форм: діловий лист, зустріч, презентація, переговори, ділова конференція тощо [12]. Писемний діловий дискурс становить надійний і зручний матеріал для проведення порівняльних досліджень. Однак специфіка даного дослідження обумовила вибір для аналізу
жанрових форми усного ділового дискурсу.
Заслуговує на увагу роль комунікативної компетенції як одного із центральних понять при аналізі стратегій ділового дискурсу. Комунікативна компетенція у сфері ділового дискурсу включає такі обов’язкові характеристики комунікантів: знання терміноло146

гії бізнесу, правил ділового етикету, клішованих виразів, володіння жанрами дискурсу,
поінформованість про роль екстралінгвістичних факторів у спілкуванні, а також про
вплив статусно-рольових характеристик комунікантів і їхніх фонових знань про світ на
їхню поведінку в ході комунікативного акту. Комунікативна компетенція визначається
в ряді сучасних досліджень як володіння знаннями, уявленнями, уміннями й навичками, необхідними для підтримки спілкування й обміну інформацією в рамках відповідної
культури [11: 13]. Важливу роль відіграють норми й цінності обміну діяльністю, культурні поведінкові норми, а також конкретні форми й методи взаємодії людей при здійсненні професійної діяльності, включаючи стереотипи мислення й поведінки в певних
комунікативних ситуаціях. Загальним завданням різних комунікативних стратегій, використовуваних у діловому дискурсі, є підвищення ефективності спілкування. Ефективне спілкування в ситуації ділової комунікації визначається В. І. Карасиком як «уміння
комунікантів підтримувати потрібну комунікативну дистанцію, адекватно реагувати на
мінливу тональність спілкування, розвивати тему бесіди, користуючись прийнятими комунікативними формулами й ходами спілкування, будувати тексти в різних сферах спілкування за прийнятими канонами, а також правильно використовувати інвентар вербальних і невербальних засобів» [3: 54].
Іншою відмітною особливістю ділового дискурсу, яку визначають багато дослідників, є стереотипність і клішованість. Подібні якості пояснюються специфікою комунікативного процесу. Головне в бізнес-спілкуванні – адекватно передати інформацію, використовуючи для цього максимально спрощені з погляду мови моделі слів і висловів. До
числа основних моментів, що обумовлюють успішне й ефективне спілкування комунікантів – учасників діалогічного ділового дискурсу, відносять вибір належних комунікативних стратегій, забезпечення комунікативної дистанції, яка вимагається умовами
даної ситуації комунікації, використання загальноприйнятих клішованих мовленнєвих
одиниць і сигналів зміни ролей з метою виключення можливості розбіжного трактування ключових моментів діалогу, використання вербальних і невербальних виражальних
засобів відповідно до ситуації.
Основні комунікативні цілі діалогічного ділового дискурсу можуть бути сформульовані в такий спосіб: установлення контакту, розвиток теми, підтримка комунікативного
процесу, переривання й поновлення контакту зі співрозмовником і, нарешті, завершення ситуації комунікації. Відповідно перераховані вище комунікативні цілі реалізуються
шляхом використання характерних для них клішованих формул мовного етикету, обумовлених соціальними нормами й конвенціями. Етикет як стандартна офіційна поведінка
людей у діловому спілкуванні є одним із способів вираження соціального статусу людини, що дозволяє встановити межі комунікативної дистанції. Поняття щирості, скромності, такту, акуратності, пунктуальності, самовладання входять до числа ключових характеристик ділового етикету. Клішовані мовленнєві одиниці вітання, початку діалогу й
завершення бесіди служать важливим каналом вияву поваги до співрозмовника в бізнескомунікації. Важлива роль відводиться вибору теми розмови.
Наслідком дотримання правил так званого «мовленнєвого етикету» [9] є вибір мовцем виражальних засобів (вербальних і невербальних) відповідно до комунікативної мети.
Сфера вживання клішованих мовленнєвих одиниць представлена у вигляді сукупності тематично співвіднесених ситуацій, серед яких виділяють: звертання, привертання уваги;
вітання; знайомство; запрошення; прохання, пораду, пропозицію; згоду й відмову на прохання й запрошення; згоду й незгоду з думкою співрозмовника; вибачення тощо [9].
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З оглядом на вищезазначене, можна зауважити, що діалогічний діловий дискурс має
двосторонню природу й характеризується наявністю таких дистинктивних характеристик – еліптичність, обривистість, одночасність обміну репліками, застереження, перепитування, підхоплення, перебивки тощо. Особливий інтерес для аналізу діалогічного
ділового дискурсу становить проблема зміни комунікативних ролей. Характер і сигнали
зміни комунікативних ролей багато в чому залежать від типу соціального середовища,
ступеня знайомства комунікантів, їхніх намірів, стратегій, тактик, соціального статусу
й характеризуються за типом співвіднесеності сусідніх реплік у часі. Мовчання також
належить до значимого компонента діалогічного спілкування, оскільки воно впливає на
співрозмовника й інтерпретується відповідно до ситуації спілкування.
Для вирішення третього з поставлених завдань було здійснено комплексний аналіз
особливостей дискурсу ІІПвДТ як самостійного виду інституціонального дискурсу. За
основу було прийнято таке трактування дискурсу: дискурс ІІПвДТ може бути віднесений
за своїми характеристиками одночасно до трьох видів дискурсу: до мережного дискурсу
або дискурсу Інтернету (на основі його інтерактивної природи й широкого використання
мультимедійних і гіпертекстових технологій), до дискурсу медіа або ЗМІ (на основі реалізації функції періодичного розповсюдження масової інформації з дотриманням вимог
до ЗМІ, наявності при телекомунікації посередника й певного технічного середовища) і
до ділового (комерційного) дискурсу (на основі тематики й вокабуляра) (рис.1) [13:11].
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ДИСКУРС ІНТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ

Рис. 1. Співвідношення дискурсу Інтернет-повідомлень ділової тематики
з діловим дискурсом, дискурсом медіа і дискурсом Інтернету
У ході здійсненого дослідження було встановлено, що дискурс ІІПвДТ наслідує діловий дискурс в таких аспектах:

подібність комунікативних стратегій (компенсаційних, організаційних й риторичних);

тематична спрямованість (загальноекономічна тематика);

характер взаємодії базової пари комунікантів (статусна орієнтованість дискурсу);
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подібність лінгвістичних характеристик:
широке використання мовленнєвих клішованих одиниць і стереотипних конструкцій офіційно-ділового стилю;

насиченість мовлення загальноекономічною і біржовою лексикою;

розповсюдженість дискурсивних маркерів, що забезпечують послідовність
викладення матеріалу і загальну когерентність дискурсу.
Факт схожості деяких характерних особливостей дискурсу ІІПвДТ з дистинктивними рисами ділового дискурсу підтвердився за усіма визначеними позиціями:

у структурно-змістовому аспекті внаслідок як спільності тематики (загальноекономічна та біржова діяльність) та подібності структури повідомлень;

у комунікативно-функціональному аспекті внаслідок спільного характеру використовуваних комунікативних стратегій (компенсаційних, організаційних й риторичних) та механізму взаємодії базової пари комунікантів (статусна орієнтованість дискурсу);

у власне лінгвістичному аспекті внаслідок наявності спільних особливостей за такими параметрами, як побудова лексичного складу, синтаксичне і стилістичне оформлення.
Однак, не можна стверджувати, що дискурс ІІПвДТ повністю наслідує діловий дискурс в усіх його особливостях. Так, відмінність дискурсу ІІПвДТ від ділового дискурсу
визначається такими характеристиками:

розходження у типі комунікації за характером адресності та кількістю комунікантів;

наявність спеціального каналу передачі інформації та ПК як обов’язкового технічного посередника комунікативного процесу;

багатофункціональність комунікативного процесу (інформаційна, розважальна, освітня та завуальована маніпулятивна функції);

високий ступінь мультимедійності та інтратекстуальності;

оперативність оновлення інформаційного матеріалу;

постійна інтерактивність;

можливість архівування великого обсягу відомостей;

використання гіпертекстових технологій;

творчий підхід до представлення інформаційного матеріалу;

варіювання комунікативних стратегій залежно від цільової установки в межах кожного окремого жанрового різновиду ІІПвДТ.
Здійснене дослідження підтвердило висунете припущення про наслідування дискурсом ІІПвДТ характерних особливостей прототипних видів інституціонального дискурсу,
що склали базу для його утворення.
Напрямок подальших розвідок визначається спрямованістю на виявлення у дискурсі
ІІПвДТ дистинктивних характеристик дискурсу Інтернету та дискурсу медіа.
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СЕМАНТИКО-ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОЦІННИХ НАЙМЕНУВАНЬ ОСІБ У МОВІ ЖУРНАЛУ»ПЕРЕЦЬ»
У статті розглядаються оцінні найменування осіб у мові журналу «Перець»,
з’ясовуються засоби актуалізації оцінної семантики, подається функціонально-семантична класифікація оцінних назв.
Ключові слова: оцінні найменування, афіксація, композиція, оказіональне словотворення.
В статье описываются оценочные наименования лиц в языке журнала «Перец»,
выясняются способы актуализации оценочной семантики, подается функционально-семантическая классификация оценочных названий.
The article examines people’s evaluative names in the language of the magazine «Perets»,
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defines ways of actualization of the evaluative semantics, gives a functionally-semantic
classification of evaluative names.
Інтенсивне збагачення лексичного складу мови, як відомо, відбувається в епоху соціальних зрушень. Сучасна українська мова зараз переживає інтенсивний етап розвитку
в зв’язку із набуттям статусу державної [1: 6]. Суспільно-економічні та культурні зміни
останніх десятиліть, що знайшли своє відображення в мові, спрямували увагу багатьох
мовознавців на дослідження саме сучасних художніх та публіцистичних текстів. Відзначимо, що в структурі тексту чільне місце посідають оцінно-образні найменування як
конденсатори змістової інформації.
Предметом розгляду в статті стали оцінні найменування особи у виданнях українського сатирично-гумористичного ілюстрованого журналу «Перець» (2000-2006 рр.), а
також у книгах «Виборчі перегони – Помаранчева революція» та «Українці перемагають
сміючись», що являють собою збірки творів авторів, які публікуються й у зазначеному
журналі.
У сучасній українській лінгвістиці оцінка розглядається як засіб вираження інформації про певну цінність предметів, осіб та явищ з погляду їх відповідності чи невідповідності потребам, смакам, інтересам суб’єкта. В оцінці передаються суб’єктивні
уявлення про об’єктивний світ, які залежать від історичного етапу розвитку мови й рівня матеріальної та духовної культури суспільства. Сучасна лінгвістика спрямована на
аналіз структурно-функціональної природи оцінки та її місця в мовній системі, вивчення
засобів вираження оцінки та функцій у структурі тексту. Існує цілий ряд досліджень,
присвячених цим проблемам: праці Г. Вишенської [2], Т. Космеди [3], С. Равлюк [4],
У. Соловій [5] та ін. Проте питання оцінного статусу назв осіб як важливих елементів
художнього тексту досі залишається недостатньо висвітленим.
Метою нашого дослідження є огляд актуалізаторів оцінної семантики на зазначеному
вище матеріалі, а саме: аналіз семантично-стилістичного забарвлення самої лексики та
емоційно-оцінного забарвлення засобів словотворення.
Стилістично спрямована оцінність пов’язується, перш за все, з можливостями емоційних лексичних одиниць, які «за будь-яких стильових умов не втрачають емотивної
експресії», а якість їх оцінного інгредієнта «може мінятися в залежності від контексту
й ситуації мовлення» [6: 149]. У досліджуваних текстах зазначені одиниці є тематично
розгалуженою системою, яку можна класифікувати в такий спосіб:
1) слова на позначення особи: а) за рисами характеру – заздрісник, наклепник, нахаба,
гульвіса, зануда; б) за політичними поглядами – суперцентрист, новодемократ; в) за
зовнішніми ознаками – здоровило, ліліпут, опудало, красень, зубоскал; г) за інтелектуальною характеристикою – неук, слабоумний, дурень; д) за соціальним статусом – фірмач,
бомж, кілер, самогонниця; е) за емоційною оцінкою мовцем – бідолаха, сердега, бідак.
2) лайливі назви особи: мурло, сволота, кізяк, бовдур, наволоч.
Про поширеність цієї лексичної групи свідчить здатність оцінно маркованих найменувань вступати в парадигматичні відношення, що виявляються в досліджуваних сатиричних творах у синонімічних рядах та антонімічних парах. Наприклад: балакун, базіка,
бовкун, говорун, балаболка, пустомеля, патякало; гульвіса, джиґун, липень; здоровило,
амбал, бугай; трудяга, працеголік – ледацюга, тунеядець, нероба; багатій – бідак; правдолюб – правдогуб.
Оцінні найменування особи можуть утворювати варіантні ряди (бандюга – бандюка;
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бідак – бідака), а також суб’єктивно-оцінну парадигму (злодій → злодюга → злодюжка;
баба → бабця, бабулька, бабуся; дід → дідок, дідик, дідусь, дідуля, дідуган).
Серед морфологічних словотвірних способів оцінного найменування найширше
представлена афіксація, при цьому аналізований матеріал вказує на відчутну диспропорцію між позитивними назвами осіб та негативними на користь останніх. Значна перевага
негативно оцінних найменувань обумовлена сатиричним характером досліджуваних текстів, а також асиметрією оцінної шкали: позитивне сприймається як норма, а негативне
привертає увагу читача.
До суфіксів, які передають оцінні конотації, належать такі: -уг- (-юг-), -иськ-, -ак- (‑як‑),
-ук- (-юк-), -аг-(-яг-), -ик-, -юр-, -уган, -их-, -к(о), -ок, -ечк-, -еньк-, -оньк-, -очк- та ін.
Високою частотністю вживання відзначаються узуальні утворення з суфіксами негативної оцінки, серед яких найпродуктивнішим виступає суфікс -уг- (-юг-), що додається,
як правило, до негативно оцінних основ: ледацюга, бандюга, жаднюга, хапуга, волоцюга, п’янюга. Цей же суфікс використовується для оказіонально-експресивного словотворення, напр.: націоналюга, шовінюга. Негативної оцінки з відтінком фамільярності
надає словам суфікс -иськ-: людисько, яничарисько, чмурисько. Оцінна функція суфікса
-ак- (‑як-) залежить від семантики основи, до якої приєднується. Так, у поєднанні з негативно оцінними або нейтральними основами зазначений суфікс має негативне значення
(чортяка, звіриняка, лобуряка, коняка, шнигуняка). Приєднуючись до позитивно оцінних
основ, суфікс -ак- (-як-) несе позитивне значення, наприклад: друзяка, симпатяка.
Негативну оцінку також мають назви осіб з суфіксами -ук- (-юк-), -аг-(-яг-), наприклад: падлюка, бугаюка, тварюка, доходяга, студяга.
Малопродуктивними виступають суфікси -яр- (ведмедяра, шкодяр), -ань (здоровань,
пузань), -юр- (главюра, бицюра), -л- (брехло), -ил- (мазило), -ох- (випивоха), -их- (врачиха),
-уган (дідуган), -юх- (Митюха).
При творенні позитивно оцінних іменників, які становлять менш численну групу в
досліджуваних творах, найпоширенішим демінутивним суфіксом виступає -ик-, утворення з яким функціонально можна класифікувати так: 1) поєднання з нейтральними лексемами на позначення: а) фізичних характеристик особи: бегемотик, красунчик; б) вікових
характеристик особи: дідик, хлопчик; 2) поєднання з негативно оцінними лексемами: чортик, бандитик. Крім позитивної оцінки, суфікс -ик- може надавати нейтральним словам
відтінків негативної оцінності та фамільярності, наприклад: депутатик, сержантик.
Менш уживаними виступають у проаналізованому матеріалі суфікси -к(о), -ок, -ечк‑,
-еньк-, -оньк-, -очк-, що тематично утворюють такі групи найменувань осіб: 1) назви
спорідненості та свояцтва (браток, донечка, тітонька, онученька); 2) зовнішня характеристика (лялечка, красунечка); 3) індивідуальні риси осіб (хозяєчка, лапонька). Оцінні
найменування з суфіксами -ул-, -усь, -ичк- представлені нечисленними прикладами: дідусь, сестричка, бабуля, дідуля.
Таким чином, суфікси функціонально сприяють посиленню вже існуючої негативної
або позитивної оцінки (бугаюка, ангелик), появі оцінних конотацій у нейтральних лексемах (студяга, школярик), а також нейтралізації негативної оцінки (дурочка, бандитик).
На відміну від оцінних суфіксів, префікси, що надають певного оцінного значення
лексемі, зустрічаються набагато рідше і, як правило, є запозиченими, наприклад: супершахрай, супервожді, антилюдина. Негативні оцінні конотації традиційно мають слова з
префіксом не-: неук, нероба, нелюд, непотріб, нелюдима.
Продуктивним засобом стилістичного словотворення оцінних найменувань висту152

пає композиція, оцінний компонент у семантиці яких забезпечується поєднанням протилежних за семантикою та стилістичним маркуванням твірних основ. Серед узуальних
оцінних композитів негативного плану велику кількість займають розмовно-просторічні
назви осіб типу: блюдолиз, людоїд, шкуродер, дармоїд, словоблуд, держиморда, песиголовець, казнокрад, самодур, христопродавець. Крім загальновживаних композитів, у
досліджуваних текстах зустрічаються приклади оказіонального авторського основоскладання, наприклад: штанокрад, цабелюб, єдиноначхальник, мочиморда, правдогуб.
Поширеними є випадки, коли оцінне значення найменування отримує від приєднуваної до нього прикладки (апозитива). За значенням такі назви осіб можна розподілити
на групи: 1) поєднання нейтрального слова з прикладкою, що виступає абсолютизатором негативної ознаки особи, наприклад: поет-холуй, чиновник-палач, вчений-істерик;
2) поєднання протилежних за оцінною конотацією понять, наприклад: терорист-приятель, президент-бандит, колега-кілер, бюрократ-ентузіаст; 3) поєднання слова з
прикладкою, що виступає як абсолютизація позитивної ознаки особи, наприклад: Галякраля, ура-патріот, дружина-жалібниця. Оцінність виникає і в результаті поєднання
іншомовних основ з власне українськими: бігморда, персоно-грат.
Поодинокими прикладами можна проілюструвати малопродуктивні способи творення оцінних номінацій, наприклад: спосіб міжслівного накладання (кулай – «купа
лайна», мавпияк – «мавпа і пияк») та лексико-синтаксичний спосіб (Щобтиздох, пришийкобиліхвіст). Наприклад: «І, побачивши його о цій порі, якийсь дотепник голосно
вигукнув; «Кулай» – що означало: купа лайна» (Спецвипуск журналу «Червоний перець». – 2005. – С. 90).
Часто вживається як засіб оказіонального оцінного словотворення обігрування семантики найменувань осіб шляхом додавання чи заміни літери в нейтральній лексемі,
наприклад: порносята, салюк, дурагент, аналітрик, робідник, глупеньфюрер.
Переосмислення оцінної семантики відбувається також за рахунок зміни позитивної
оцінки на негативну в словах, що в тексті виділяються лапками, наприклад: «герой», «розумака», «божок», «братик».
Джерелом оказіонального словотворення виступає лексико-семантичний спосіб, що
виявляє оцінні конотації лише в контексті. Поява оцінності залежить від авторського переосмислення, в основі якого лежить метафоричне та метонімічне перенесення назви.
Наприклад: лобзик – «дружина», натурщик – «хабарник, що бере натурою», кульбаба
– «товста жінка», злочин – «злий чиновник», лінотип – «ледар».
Окрему групу серед оцінних найменувань осіб становлять власні назви, що використовуються для повторного найменування особи, які ускладнюють значення слова за
рахунок розвитку оцінного компонента, наприклад: «... тут були б свої шевченки, бекхеми, зідани» (Перець. – 2006. – № 5. – С. 3); « Тут не було жодного Аполлона» (Перець.
– 2005. – № 2. – С. 3). У проаналізованих текстах спостерігається авторське структурне
переоформлення справжнього імені адресата, наприклад: «Марія Семенівна, яку Чума
лагідно називав Мрія Цементівна, заметушилася, як квочка...» (Спецвипуск журналу
«Червоний перець». – 2005. – С. 82).
Серед власних номінацій особи виділяються оцінні назви, що містять соціальнооцінні характеристики – Слизьковух, Самолюбченко, Загрібайло, Шельмук; зовнішню
характеристику персонажів – Кульгавий, Жеребило; передають ставлення мовця до адресата – Козлик, Рябокопиленко-Гнида, Горгонія, Бурмило, Баранець.
Численну групу слів, що містять позитивну оцінку, утворюють зменшено-пестливі
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розмовні варіанти власних імен з демінутивними суфіксами -к- (Оленка, Оксанка, Максимко), -ик (Петрик, Івасик, Ростик), -чик (Вовчик, Русланчик), -еньк- (Льошенька), ус- (Катруся, Ганнуся), -очк- (Ларисочка, Тимочка), -юн- (Вітюня), -инк- (Марусинка).
Суфікси -к-, -ок-, -ан можуть надавати негативної оцінки іменам, наприклад: Дунька,
Толька, Вован, Ваньок, Аркашка.
Отже, оцінні найменування осіб у досліджуваному матеріалі представлені досить
розгалуженою групою слів, що характеризується яскравими оказіональними утвореннями та специфічними способами передачі оцінної конотації, серед якої переважну більшість становлять лексеми негативної оцінки. Перевага негативно оцінних найменувань
осіб свідчить про розширення соціальної основи негативно забарвленої лексики та про
процес переорієнтації в оцінці.
Таким чином, названі номінації як виразний показник етнокультурної інформації становлять інтерес щодо подальшого їх вивчення в лінгвокультурологічному аспекті.
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ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ PR
У МЕЖАХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ФАКТОРУ ПЕРЕКОНУВАННЯ
У статті робиться спроба визначити диференційні ознаки концепту PR у межах
споріднених з ним концептів, які формують концепт переконування. Результати дослідження дають можливість з’ясувати специфіку іменування концепту PR.
Ключові слова: концепт переконування, архісема, диференційні ознаки, вплив на суспільну думку.
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В статье делается попытка выделить дифференциальные признаки концепта PR
в рамках родственных с ним концептов, которые составляют концепт убеждения. Результаты исследования дают возможность выяснить специфику именования концепта
PR.
Ключевые слова: концепт убеждения, архисема, дифференциальные признаки, влияние на общественное мнение.
In the article it was made an attempt to distinguish differential features of the concept PR
in the number of the concepts, which are related with it. The results of the research give an
opportunity to clarify the specific points of the concept PR naming.
Key words: concept persuasion, archseme, differential features, influence on public
opinion.
У сучасному демократичному суспільстві, яке вільне від авторитарних догм та сповідує свободу особистості, існує істина, що з тим, хто тобі підлеглий, кому не можна наказати, треба використовувати методи переконування. Діяльність переконування у суспільстві існує вже давно, ще з появою перших спільнот, що мали ознаки державності.
Використовувати методи переконування – це працювати із суспільною свідомістю, в
основі якої лежить суспільна думка. Між ними та засобами масової комунікації існує
зв’язок – суспільна думка формується при безпосередньому контакті кожного окремого
представника суспільства із ЗМК, які є носіями інформації. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, PR базується на зусиллях не тільки інформувати людей, а й
впливати на їхню поведінку з метою досягнення певного рівня злагоди. А це вимагає не
просто обміну інформацією, а й присутності фактору переконування, який є рушійною
силою PR.
Також вважаємо актуальним виявлення спорідненості концепту PR та PR- діяльності
з такими видами комунікації переконання, що виникли раніше PR- діяльності, як реклама (advertising), пропаганда (propaganda), лобіювання (lobbying), пабліситі (publicity) та
виявлення семантичного елементу, на якому базується ця спорідненість.
Метою пропонованої статті є визначення диференційних ознак концепту PR у межах
споріднених з ним концептів реклама, пропаганда, лобіювання, пабліситі, які формують
концепт переконування. Диференційні ознаки даного концепту допоможуть при визначенні особливостей іменування концепту PR.
Для вираження сутності процесу іменування концепту – поєднання матеріального
(знака) та ідеального (концепту). Ю. Степанов використовує вираз «поєднання слів та
речей» [1: 64]. У цьому виразі розуміємо процес концептуалізації, коли номінативна одиниця та фрагмент оточуючої дійсності можуть семантично суміщатись, а, отже, бути замісниками один одного. В іменуванні відображається комплекс ознак предмету чи явища
оточуючої дійсності. Ю. Степанов вказує на те, що у словесній формі відображається
внутрішня форма, яку можна виявити, проаналізувавши специфічні особливості об’єкту
з точки зору його значущості для певного лінгвокультурного суспільства. Це досягається
шляхом зіставлення ознак концепту, що розглядається як компонент більш складного
концепту, з ознаками інших концептів, що входять до структури складного [1]. Отже,
існування знаку як когнітивної одиниці визначають ті загальні концепти, які підводяться
під один знак на основі архісеми, що виконує інтегруючу роль.
Як було зазначено вище, переконування, маніпуляція є явищами, давно відомими,
але поки що не так багато робіт, які б розглядали ці феномени всебічно. Маніпулювання,
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переконування у різних ЗМК розглянуто у працях О. Доценко, С. Кара-Мурзи, Б. Мотузенка, А. Цуладзе, Ю. Рождественського, В. Зірки. Визначення та опис специфіки
методів переконування зустрічаємо у працях С. Блека, К. Ботана, В. Королько, Г. Почепцова, О. Чумікова, Л. Варустіна, М. Шишкіної та ін. але не існує єдиних, універсальних визначень видів діяльності, які використовують як методи переконування, бо вони
складають систему, що постійно розвивається. Семантична різноманітність цих термінів
свідчить про глибину понять.
Концепти лобіювання, реклама, пропаганда, пабліситі отримали іменування раніше
концепту PR.
«Пропаганда» у латинській мові мало значення «поширення». Раніше смисловий
акцент ставився на «правильності» тверджень, що пропагуються. Пропаганда більшою
мірою заснована на вірі. Досить тривало термін «пропаганда» використовувався для
опису діяльності різних релігійних організацій, передвиборчих кампаній політичних
партій, а також урядових програм – усі вони втягнуті у війну за розуми людей, зовнішню
підтримку та допомогу.
Сучасні трактування поняття «пропаганда» надають таку інформацію:
«пропаганда» – особливий вид соціальної діяльності, основна функція якої – поширення знань, художніх цінностей та іншої інформації з метою формування певних
поглядів, уявлень, емоційних станів, здійснення впливу на поведінку людей [2: 38].
«пропаганда» – систематична діяльність, що передбачає формування потрібного
сприйняття аудиторією наданого їй повідомлення, маніпулювання процесом роздумів у аудиторії, спрямування поведінки у напрямку, вигідному пропагандисту [3: 9].
Отже, базова ознака концепту пропаганда представлена архісемою «примусити когось зробити, вирішити щось», ядерною семою «поширення інформації з метою досягнення певних поглядів». Також можна виділити диференційні семи «формування
суспільної думки», «нав’язування волі», «однобічна або неправдива інформація».
Разом з тим, славнозвісна «радянська пропаганда» надала цьому поняттю негативної
конотації, це призвело до того, що пропаганда часто сприймається у негативному контексті, хоча з неупереджених наукових позицій, пропаганда – це поширення серед аудиторії
певних політичних, наукових, релігійних, художніх ідей та знань.
Слово «реклама» походить від латинського «reklamare», що означає «кричати». Ще
у давнину була поширена усна реклама. Першою друкованою рекламою можна вважати
листівку англійського друкаря Вільяма Кокстона, який у 1473 році таким чином розповсюдив інформацію про надруковану ним духовну книгу.
Появу реклами як професійної діяльності та формування професійного концепту
реклама можна віднести до середини XIX століття.
Сучасна журналістська наука так визначає цю діяльність:
реклама – спеціальна інформація у будь-якій формі для популяризації продукції,
послуг чи окремих осіб за допомогою засобів масової комунікації;
реклама – будь-яка персоніфікована або неособиста форма представлення носія
локальної або загальної ідеї, яка оплачена точно встановленим замовником, з метою
впливу на позиції споживача та його поведінку по відношенню до товару-носія локальної або загальної ідеї у напрямку, який є більш вигідним продавцю [4: 82].
Базова ознака концепту реклама виражена архісемою «примусити когось зробити,
вирішити щось», ядерною семою «технології та шляхи, що використовуються для
доведення чогось до суспільної уваги». Семема реклама включає диференційні семи
«продукти», «послуги», «сплачена інформація».
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Як і багато інших явищ, пов’язаних з розвитком різних форм комунікації, лобізм прийшов із США. Але слово «лобі» етимологічно пов’язано з Британською лінгвокультурою
(lobby – вестибюль, коридор, куди члени англійського парламенту XVII століття виходили для прогулянок або голосування). У роки правління вісімнадцятого американського
президента В. Гранта (1869-1877) він та його команда часто збирались у вестибюлі одного з готелів, де зустрічались з різними людьми та обіцяли «проштовхнути» питання,
іноді не задарма. Лобіювання стало означати діяльність, що мала впливати на членів
парламенту на користь голосування за той чи інший законопроект (українській лінгвокультурі більш притаманне поняття «хабарництво»). Під впливом екстралінгвістичних
факторів, появою негативної оцінки лобіювання у зв’язку з корупцією, концепт лобізм
(лобіювання) набуває негативну конотацію.
У системі паблік рилейшнз лобізм, перш за все, розглядається як метод інформування тих, хто приймає рішення, а потім вже як метод впливу на них. Отже, лобізм – це
безпосередній вплив на апарат влади знизу: представників ділових кіл, профсоюзів,
релігійних організацій тощо [5: 22];
лобізм – один з різновидів груп тиску, а також представлення й захист особливих
політичних чи економічних інтересів в органах законодавчої та виконавчої влади.
Отже, базова ознака концепту лобізм представлена архісемою «примусити когось
зробити, вирішити щось», ядерною семою «вплив на рішення уряду».
Семема лобізм містить диференційну сему «діяльність, присвячена групі людей
або окремим людям». З набуттям негативної конотації семема лобізм отримує диференційну сему «використання певної суми грошей»
Ще однією складовою фактора переконання є пабліситі (від англ. рublicity – публічність, відомість, популярність; рекламування засобами масової інформації). Засновник
PR А. Лі користувався терміном пабліситі для розуміння паблік рилейшнз, але PR- поняття набагато ширше, ніж пабліситі, воно включає не тільки зовнішні, але й внутрішні
зв’язки. Пабліситі – не синонім PR, а лише один із засобів, якими користується PR.
Е. Галумов дає таке визначення пабліситі – «засіб комунікації з громадськістю,
інформація із незалежного джерела, яка використовується ЗМІ відповідно до їхнього уявлення про цінність цієї інформації, з метою формування певного ставлення до
об’єктів інформації» [6: 51].
Базова ознака цього концепту представлена архісемою «примусити когось зробити, вирішити щось», ядерною семою «незалежна інформація». Диференційна сема
– «вплив на громадську думку», «неоплачуване повідомлення».
Диференційні семи концептів пропаганда, реклама, лобізм, пабліситі утворюють семантичний ряд: маніпуляція інформацією, формування суспільної думки,
нав’язування волі, однобічна або неправдива інформація (пропаганда); продукти,
послуги, сплачена інформація (реклама); діяльність, присвячена групі людей або окремим людям, вплив на рішення уряду, використання певної суми грошей (лобізм);
вплив на громадську думку, неоплачене повідомлення (пабліситі).
В період формування концепту PR ця сукупність значень, що використовується для
вираження різних ознак концепту переконування, складала семантичну парадигму, в
межах якої формувалось нове значення, яке потім було закріплено у номінації «паблік
рилейшнз».
Питанням PR за останній час присвячено багато літератури, але більшість трактувань містять об’ємні і не завжди конкретні описи специфіки цієї діяльності.
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Деякі дослідники PR пояснюють це «різноманітністю явищ, які відповідають цьому
невловимому терміну … лишається визнати, що це досить відносне поняття» [7: 23].
Отже, вмотивованим є дослідження PR у форматі ментальної структури, яка включає
знання про фрагмент оточуючого світу і лише частково вербалізується у мові.
Наведемо деякі трактування паблік рилейшнз:
PR – це система управління інформацією, розповсюдження готової інформаційної
продукції засобами масової комунікації для цілеспрямованого формування суспільної свідомості, доброзичливих стосунків та бажаних змін суспільної думки (В. Г. Королько);
паблік рилейшнз – наука та мистецтво досягнення гармонії з зовнішнім оточенням
за допомогою взаєморозуміння, яке засноване на достовірній та повній інформації
(С. Блек);
PR – це діяльність на використання засобів переконування, яка спрямована на формування, корекцію або зміну суспільної думки в певному напрямку з метою посилення конкурентноздатності однієї ідеї серед безлічі конкуруючих [4: 13];
PR – комунікативна діяльність, яка включає створення бажаного іміджу на основі
оперативної та правдивої інформації [8: 59].
Виділити специфічні ознаки, що характерні тільки для PR, важко, бо практично
неможливо відмежовувати цю діяльність від пропаганди, реклами, лобіювання, пабліситі, зв’язків з пресою, маркетингом. Але, спираючись на визначення, можна виділити
семи, які формують семему PR і виражають сукупність ознак концепту PR. Базова ознака
концепту PR представлена архісемою «примусити когось зробити, вирішити щось»,
ядерними семемами «комунікативна діяльність, направлена на інформування або
вплив на громадськість», «створення бажаного образу людини або організації». Також можна виділити специфічні ознаки PR як одного з видів переконуючої комунікації,
які виражені такими диференційними семами: формування доброзичливих стосунків,
досягнення гармонії з зовнішнім оточенням, робота з широкою аудиторією, взаєморозуміння, використання різних комунікаційних форм, надання позитивної інформації, робота з пресою по наданню інформації.
Таким чином, аналіз дефініцій дозволив визначити, що архісемою концептів пропаганда, реклама, лобіювання, пабліситі, паблік рилейшнз, які формують концепт переконування, є сема «примусити когось зробити, вирішити щось».
Переглянувши набір сем, що представляють ознаки проаналізованих концептів, можна побачити, що окремі частини концептів реклама, пропаганда, лобіювання, пабліситі,
що сформувались раніше концепту PR, перейшли у його структуру (див. табл. 1).
Якщо концепт PR містить ознаки вище проаналізованих концептів, які представляють види комунікацій переконування, можна сказати, що PR- діяльність включає в себе
пропаганду, рекламу, лобізм, пабліситі, методи переконування яких використовуються на
певних рівнях формування суспільної свідомості.
Отримані результати дослідження нададуть можливість з’ясувати специфіку іменування досліджуваного концепту складовою номінацією паблік рилейшнз.
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Пропаганда
– нав’язування волі;
– однобічна або
неправдива інформація;
– формування суспільної
думки;
– поширення інформації
з метою досягнення
певних поглядів;
– вплив на суспільну
свідомість.

PR

Таблиця 1.

Реклама
– продукти;
– послуги;
– сплачена інформація;
– технології та шляхи,
що використовуються
для доведення чогось до
суспільної уваги;
– вплив на суспільну
свідомість.

Пабліситі
– незалежна інформація;
– вплив на громадську
думку;
– неоплачуване
повідомлення;
– вплив на суспільну
свідомість.

Структурні ознаки концепту PR

Лобізм
– діяльність, присвячена
групі людей або
окремим людям;
– вплив на рішення уряду;
– вплив на суспільну
свідомість.
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МОВНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ
У статті розглядаються значення та зміст, як базисні категорії семантики, що
обумовлені багатоаспектністю мовленнєво-розумового змісту одиниць мови й мовлення і таким чином впливають на утворення мовних одиниць сучасного комп’ютерного
сленгу.
Ключові слова: комп’ютерний сленг, лінгвокреативне мислення, значення та зміст.
The article deals with the meaning and content as basic semantics categories that are
motivated by multi-aspects speech mentality content of language and speech itself, the last
influence in such manner modern computer slang words creation.
Key-words: computer slang, linguocreative thinking, the meaning and the content.
Сучасна мовна комунікація в електронних мережах активно сприяє створенню та
розвитку одиниць мовлення, що відносяться до категорії жаргонних або сленгових субмовних елементів, вони виступають продуктами лінгвокреативного мислення, дослідження якого вимагає спеціального наукового пошуку значення вихідного слова та змісту
висловленого.
Значення та зміст як базисні категорії семантики відносяться до завжди актуальних
проблем не тільки семасиологии, але й когнітології, психосемантики, етнолінгвістики,
лінгвокультурології та ін. Невичерпність цієї проблеми обумовлена різними факторами,
такими як: багатоаспектність мовленнєво-розумового змісту одиниць мови й мовлення;
генетичною функціональною взаємодією значення та змісту між собою та з сумісними
категоріями – поняттям, значимістю, функцією, знанням, свідомістю когнітивною та свідомістю мовною; неоднозначним тлумаченням їх концептуального змісту і т. і. Все це
не може не стимулювати тривалість дискусії у вітчизняній та зарубіжній семасіології
(Апресян Ю. Д., Арутюнова Н. Д., Васильєв Л. М., Волков А. Г., Гак В. Г., Кубрякова
О. С., Леонтьєв А. А., Нікітін М. В., Новиков Л. А., Серебренніков Б. А., Степанов Ю. С.,
Уфімцева А. А., Вежбицка А., Лакофф Дж., Леман В., Филмор Ч., Чейф У. Л. та ін.).
Лінгвокреативне мислення, яке, власне, і формує мовну свідомість, самим активним
способом впливає на процес пізнання додаючи та збагачуючи його інформацією з попереднього досвіду зафіксованого у мовних значеннях і визначаючи засіб осмислення
об’єкта пізнання.
Сутність мовного значення, таким чином, полягає в його творчому та інтерпретаційному характері. Лінгвокреативне мислення оперує головним чином тими асоціаціями, які виникають на основі вже сформованої системи змістовних зв’язків та відносин.
Особливість лінгвокреативного мислення полягає у тому, що його формування йде не
шляхом правдивого відображення дійсності, а шляхом цілеспрямованої, комунікативно
значущої інформації, яка необхідна для мовленнєво-розумової діяльності певного мовного колективу. Іншими словами, у лінгвокреативному відображенні, з окремих елементів
когнітивної свідомості, у спілкуванні моделюються різні мовленнєво-мисленнєві комбінації, які безпосередньо з об’єктом позначення не співвідносяться, тому що виступають
© Шауерман О. А., 2008
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продуктами вторинного осмислення та лінгвокреативної інтерпретації початкових властивостей та ознак того, що відображається.
За матеріалом дослідженням, представленим англомовними запозиченнями у соціодіалекті користувачів Інтернет форумів, сайтів, чатів, Інтернет-конференцій (переважно російськомовних), подібні мовні факти належать до жаргону або сленгу, мовного
варіанту для спілкування обмеженої групи користувачів, що створюють нові слова із новим значенням на основі сталих англомовних форм. Подібні асимільовані запозичення
слід розділити на загально жаргонні та вузько жаргонні, за ступенем вживаності, а також
за способом утворення.
1. Загальносленгові (або загальножаргонні) та вузько використані сленгові
(або вузько жаргонні), вони мають значення реалій, безпосередньо пов’язаних з
комп’ютерами і мережею: постить, проапгрейдится та ін.)
2. За ступенем вживаності:
а) слова, які увійшли як неологізми у літературну мову, зустрічаються в рекламі,
комп’ютерних журналах та ін. (фидошник);
б) слова вживані у молодіжному жаргоні (спикать);
в) регулярно вживані в комп’ютерних конференціях, які відсутні в літературній мові
і молодіжному жаргоні (архивнуть, запаролить, локалка, мастдаить, материнка, мыло,
намылить);
г) оказіоналізми, тобто авторські жаргонізми, вжиті одним автором повідомлення
(фиданутый).
3. У процесі дослідження визначено такі засоби словотворення:
а) універбація (локалка, материнка, фидошникта та ін.)
б) скорочення (проц)
в) фонетична мімікрія (мыло, намылить)
г) афіксальне утворення прикметників і дієслів (архивнуть, мастдаить, нетмейловый);
д) злиття основ (фидошно-интернетовский)
Проаналізуємо зафіксовані мовні факти за їх лексико-семантичними ознаками в англійській та в російській мовах білатерально.
Архивнуть [англ. archive – архів] – (розм.) від заархівувати файл
Запаролить [англ. parole –пароль] – засекретити паролем
Запаролений – засекречений паролем
Паролить – засекречувати паролем
Локалка [англ. local – місцевий] – (розм.) від локальна мережа
Мастдаить [англ. must die – має померти] – критикувати
Материнка [англ. mother board – материнська плата] – зберігає значення оригіналу
Мыло [англ. e-mail – електронна пошта] – (фонетична мімікрія) електронна пошта
Намылить [англ. e-mail – електронна пошта] – відправити повідомлення електронною поштою
Отфардить [англ. send forward – переслати отримане повідомлення ще кому-небудь] – зберігає значення оригіналу
Пикапить [англ. pick up – підняти, познайомитися] – знайомитись на вулиці
Поскипано [англ. skipped – пропущено] – зберігає значення оригіналу
Постить [англ. to post – відправити поштою, в тому числі й електронною] – зберігає
значення оригіналу
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Поюзать [англ. to use – використовувати] – користуватися недовго
Проапгрейдится [англ. to grade up – підвищуватися у рангу, класі, тощо] – перейти
на новий якісний рівень
Проц [англ. processor – процессор] – зберігає значення оригіналу
Сабжевая трабла [англ. subject – тема, предмет та trouble – неприємність, нещастя]
– неприємне повідомлення
Сабжонуться [англ. subject – тема, предмет] – виконати невірну операцію, обумовлену повідомленням, помилитися
Сисопиться [англ. system operator – системный оператор] – спілкуватися на зустрічах системних операторів
Сисопка – зустріч системних операторів
Фиданутый – особа, яка дуже багато часу приділяє ФІДО
Хомяк [англ. home page –] – сторінка в Інтернеті
За результатами аналізу встановлено наступні словотвірні ланцюжки, що належать
одній парадигмі значення:
апгрейд – апгрейдить – проапгрейдиться
архив – архивнуть – архивнутый
мастдай – мастдаить
мыло – мылить – намылить – е – мейл – нетмейловый
пароль – паролить – запаролить – запароленый
пикап – пикапер – пикапить
сабж – сабжевый – сабжонуться
сисоп – сисопиться – сисопка
ФИДО – фидошник – фидошный – фидошно – интернетовский – обфидошивать
– фиданутый
юзать – поюзать – юзаный
За результатами словотворення можна визначити наступні групи із словотвірним
значенням: 1) «назва особи» – модератор, фидошник, сисоп та ін.; 2) «назва предмету»
– мессага, мыло – «повідомлення електронною поштою» та ін.; 3) «назва процесу» – постинг – «відправка повідомлень електронною поштою» та ін.; 4) «ознаки абстрактного
предмету» – фидошный – «той, що має відношення до копм’ютерною системи ФІДО» та
ін.; 5) «результату дії» – поскипано – «пропущено» та ін.
Наведені мовні факти без додаткових пошуків виступають переконливими доказами
того, наскільки великим може бути розбіжність між когнітивною та мовною семантикою,
а також між типами мовної семантики, співвідносними з непрямою та опосередковано
похідними позначеннями знаків. Такий висновок служить на доказ того, що семантична
інформація виступає змістом свідомості, а також те, що розподілена між двома семантичними категоріями – значенням та змістом, – ця інформація переробляється засобами
лінгвокреативного мислення, перетворюючи тим самим когнітивні знання у знання мовні – засіб існування мовної свідомості.
Таким чином, для осмислення в межах мовної пам’яті співвідношення значень та
змісту характеризуються наступними основними положеннями: а) змістом семантичних
категорій виступає інформація, носіями якої виступають мовні знаки; б) джерелом когнітивної інформації служить відображення у нашій свідомості об’єктів, що пізнаються;
в) мовна семантика в цілому і семантичні категорії окремо – засоби об’єктивації суспільної та індивідуальної свідомості; г) особливістю мовної свідомості є її рефлективність,
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або здібність до відображення того, що відображується, до об’єктивації не тільки пізнавальної інформації, але й суб’єктивно оцінюючого відношення до фрагментів дійсності,
яка позначається, здібність не тільки відображати, але й створювати певний культурноісторичний світ.
Соціологізована форма етномовного значення традиційно визначається трьома семантичними парадигмами: значення як відображення людської свідомості, значення як
форма мовного знання про типові об’єкти та значення як форма мовного знання про конкретні об’єкти найменування. Означені парадигми охоплюють системні засади інактульної, неживої мови, однак засобом існування, прояву та актуалізації самої мови виступає
мовлення, а засобом реалізації мовних значень служать конкретна актуалізація слів у
мовленні, яка завжди цілеспрямована та ситуативно прив’язана мовцями. Значення ж
у мові, навпаки, ситуативно не обумовлені. Цілеспрямованість мови полягає в тому, що
будь-яке вживання слова орієнтовано на співрозмовника і розраховано на його адекватне
розумінню сприйняття. Іншими словами, реалізація мовного значення в мовленні великою мірою залежить від ситуації спілкування. Зміст уживаного слова залежить також від
функції, яку воно виконує у тому чи іншому мовленнєвому оточенні.
З часів Аристотеля функції мовних одиниць розуміються за їх призначенням або
функцією у мовленні. Це розуміння, збагачене теоретичним осмисленням лінгвістів
Празької школи стало затвердженим у лінгвістичному побуті. Але відкритим залишається питання про характер функцій та про те, як вони пов’язані з формуванням та реалізацією значення, потребує також уточнення і питання про співвідношення основних понять «функція» та «вживання». Перш за все потребує уточнення, які саме функції мовних
одиниць детермінують їх значення. За Васильєвим Л. М. таких функцій чотири: репрезентативна, синтаксична, конструктивна та стильова [1: 78-81]. Питання про те, чому
саме ці функції дослідник вважає основними і чому відсутня така загальновідома функція як номінативна, можливо пояснити тим, що вона входить у репрезентативну. Для
розуміння сутності значення знаків особливу цінність мають класифікації запропоновані
Залевською А. А. [2: 69], Богушевичем Д. Г. [3: 36], Березіним Ф. М. [4: 119]. Розроблена
ними класифікація створена для упорядкування одного з аспектів презентації мовних
значень: психолінгвістичного, таксономічного або семіотичного. Однак, незважаючи на
розбіжності у підходах до створення теорії мовних функцій, сучасна семасіологія дозволяє сформулювати суть відносин функції й значення мовного знаку. Функція знаку
визначає семантичну відмінність тієї або іншої одиниці мови. За нашим дослідженням,
співвідношення функції і значення мовної одиниці виглядає наступним чином.
Репрезентативна функція знаку реалізується через його позначення, тобто через
найменування об’єкту, який пізнається. У процесі реалізації цієї функції проходить відбір та вербалізації найбільш важливих для людини ознак предмету, що відображається,
які стануть елементарними змістами мовного значення.
Номінативна функція знаку пов’язана з пізнавальною та класифікаційною роботою
свідомості. У процесі номінації відбувається узагальнення раніше відокремлених, але
найбільш суттєвих ознак пойменованого об’єкту і тим самим формується понятійне ядро
значення. Для імен власних важливим виступає визначення номінативно-репрезентативної функції.
Дейктична функція полягає в уособленні та виокремленні окремого із загального,
коли виникає необхідність вказати на конкретний предмет серед однорідних утворень.

163

Експресивна функція знаку відображає стан свідомості, яке містить соціологізовані
модально-оцінюючі відношення соціуму до предмету найменування.
Інтерпретаційна функція знаку пов’язана із активною роллю мови у пізнанні миру.
За допомогою мовних засобів здійснюється фіксація, переробка, усвідомлення відображеного об’єкту найменування. Внаслідок такого лінгвокреативного мислення мовне
значення перетинає межу понятійного відображення предмету, збагачуючи його різними
асоціативно-образними змістами.
Прагматична функція знаку полягає у здібності знаку впливати на людину, точніше,
у використанні знаку мовцем з метою впливу на слухача.
Визначені функції відображають різні типи відношень знаку до позамовного світу
через відповідні елементи свідомості. При цьому різні типи знаків, які позначаються словами відрізняються тільки їм притаманними домінантними функціями. Так, наприклад,
номінативна функція є домінантною для значення знаменних слів, які позначають конкретні предмети типу: процесор, системний адміністратор і т. і.; інтерпретивна функція притаманна всім номінативним одиницям – меншою мірою конкретним іменникам,
більшою – абстрактним і особливо знакам відносної номінації, значення яких виникають
здебільше в результаті лінгвокреативної інтерпретації ознак пойменованого об’єкту.
Відносно одне одного, знаки мови виконують три основних функції – розрізняльну,
конструктивну та класифікуючу. Названі внутрішньомовні функції розглядаються традиційно з точки зору таксономії «фонема-морфема- слово-словосполучення-вислів». За
нашим дослідженням, ці функції показані у їх відношенні до формування внутрішньомовних значень.
З цього кута зору, функції мовних знаків – зовнішньо та внутрішньомовно – можна,
у певному сенсі, розглядати як їх значення, якщо під функцією розуміти призначення
матеріально-ідеального знаку служити інструментом мовленнєво-розумової діяльності.
Реалізація значення знаку відбувається за умов його функціонального уживання,
тому значення знаку можна інтерпретувати як одне з його функціональних уживань з метою відображення у свідомості пойменованого об’єкту. Якщо функціональне уживання
знаку має на меті відображення у свідомості мовця предмету повідомлення, то у значенні
знаку сполучаються дві функції – найменування та відображення. Загалом, значення – це
така функція знаку, що відображає у мовленні референт (заміщує, представляє, тощо), а
також функції образа знаку заміщення образу референту у свідомості в процесі мислення
та пізнання
У цьому сенсі значення знаку, як елементу мовної системи, або системне значення,
представляють собою узагальнену сукупність усіх уживань слова. Однак значення слова,
вжитого в конкретному мовленнєвому акті, тобто актуальне значення, нетотожно значенню системному (мовному, інактуальному). Пояснюється це тим, що по-перше, при
конкретному функціональному уживанні реалізується лише одна із сторін системного
значення, частина його компонентів залишається не актуалізованою; по-друге, тим, що
мовлення виступає завжди цілеспрямовано та ситуативно прив’язано, видозмінює системне значення різними змістовними прирощеннями, як ситуативного, так і асоціативного характеру.
Відомо, що мовленнєві модифікації системного значення полягають у тому, що уживання – це лише можливе застосування одного із значень слів, іноді дуже індивідуальне,
іноді більш менш розповсюджене. Уживання не рівноцінно значенню, у ньому скрито
багато змістовних можливостей слова. Незвичне використання слова, тобто навмисне
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порушення його змістовної дистрибуції, призводить нерідко (хоча і не завжди) до яскравої мовленнєвої образності або експресивності.
Уживання слова видозмінює його системне значення тому, що залучається у мовленнєву та розумову діяльність суб’єктів спілкування (мовця та слухача). Уживання слова у
мовленнєвому акті – це арена зустрічі суб’єктів, що мислять та відчувають, тому актуальне значення слова є продуктом комунікаційного акту.
Таким чином, актуальне значення слова виступає породженням комунікаційного акту.
У конкретному мовленнєвому вживанні слова лексичне значення збагачується новими
нюансами змісту, воно нібито вбирає у себе і комунікативний намір мовця, і взаємовідносини його з конкретними або уявними адресатами, і мовленнєво-ситуативні обставини, і
стилістичний клімат епохи і багато самих різних адгерентно-асоціативних та інгерентноасоціативних утворень.
На думку таких дослідників мовної норми та її неунормованих підсистем, до яких
відноситься й мова з джерел електронних комунікацій, як Кругових Н. та Нещименко Г. П., питання мови й мовлення не сходить виключно на внутрішній розвиток мови,
воно охоплює набагато ширше коло проблем, насамперед, питання аналізу механізмів
упорядкування елементів «нової мови», а також пошук впливів на її формування та визначення мовного статусу [5; 6; 7].
Англійська мова розширює межі свого функціонування за рахунок нових засобів
комунікації протягом останніх 30-ти років і цей процес активно триває. Подібні зміни
відбуваються і з російською мовою (менше з українською) лише протягом останнього
десятиліття, але цей процес лише починає набувати силу і філологам ще доведеться вивчати його з різних позицій.
Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки:
– сучасна мова соціодіалекту Інтернет форумів, сайтів, конференцій тощо характеризується багатоаспектністю мовленнєво-розумового змісту одиниць мови й мовлення;
генетичною функціональною взаємодією значення та змісту між собою та з сумісними
категоріями – поняттям, значимістю, функцією, знанням, свідомістю когнітивною та свідомістю мовною, а також неоднозначним тлумаченням їх концептуального змісту і т. і;
– асимільовані англомовні запозичення розділяються на загально жаргонні та вузько
жаргонні, за ступенем вживаності (неологізми у літературній мові, рекламі, комп’ютерних
журналах, слова вживані у молодіжному жаргоні, вживані в комп’ютерних конференціях,
але відсутні в літературній мові і молодіжному жаргоні, оказіоналізми), а також за способом утворення (універбація, скорочення, фонетична мімікрія, афіксальне утворення
прикметників і дієслів, злиття основ);
– зв’язок предмет-референт показує характер та тип репрезентації в мовній семантиці
когнітивного та мовного знання і служить підставою для виділення в межах категорії
«мовне значення» кількох субкатегорій – «лексичне значення», «лінгвокреативне значення», «граматичне значення», «словотвірне значення».
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В связи с развитием в России новых социально-экономических отношений расширяется и взаимовлияние взаимодействующих культурных компонентов, в том числе и в
сфере массовой коммуникации. Данная ситуация обусловливает анализ процессов заимствования в полистилистическом контексте.
Ключевые слова: воздействие, взаимовлияние, заимствование, неологизм, реклама,
сфера использования, полистилистическая культура.
В начале 90-х годов ХХ века в России произошла смена общественного строя и вместе с этим смена ценностей, культурных приоритетов. С этой точки зрения некоторые
исследователи (проф. Л. Ионин) представляют культуру советского времени как моностилистическую, т. е. тоталитарную, иерархическую, целенаправленную. В тоже время
современная ситуация трактуется как переход к полистилистичекой культуре, включающей все многообразие взаимодействующих культур. Признаком идентификации нового
культурного кода считается обретение внешних признаков: поведенческий код и символика одежды; выработка лингвистической компетенции; освоение пространств презентации новых культурных форм [1].
Лейтмотивом многих работ, посвященных современной социокультурной ситуации,
является обеспокоенность утратой национальной культурной идентичности, потерей
своеобразия русской культуры в условиях абсолютной открытости западному влиянию.
Профессор Д. Фиске (США) говорит о микрополитике, характерной для популярной
культуры, которая не старается перераспределить власть на уровне макрополитики. Она
перераспределяет ее в рамках ситуаций ежедневной жизни.
© Куприна Т. В., Кузнецова Ю. А., 2008
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Результаты проведенного нами социологического исследования (возраст респондентов от 19 до 55 лет) свидетельствует о значительной вестернизации российского общества. Так, на вопрос «Считаете ли Вы, что западная культура оказывает влияние на русскую?» утвердительно ответили 37%; скорее да, чем нет 48%; только 5% ответили – нет
и 3% -затруднились ответить. На вопрос «Доминирует ли в России западная культура?»
утвердительно ответили 50%; затруднились ответить 17%; нет – ответили 33% [2].
Как следствие возникает интересная и очень значимая проблема влияния англо-американских неологизмов и нового образа жизни на русскоязычный культурный контекст.
Цель нашего исследования – представить рекламные тексты, значительно подверженные неологизации за счет англо-американских заимствований.
Во многих случаях неологизмы довольно трудно воспринимаются лингвистическим
сообществом из-за некоторого консервативного отношения к инновациям. Большинству
пользователей языка очередное новое слово кажется «странным пришельцем», следовательно, более низкой стилистической ценности.
А. А. Леонтьев выделяет три возможных способа психолингвистического воздействия: 1. Введение новых значений, на основе которых реципиент изменяет свое поведение или отношение к действительности; 2. Изменение структуры значения без введения
новых значений с помощью сообщения новой информации об уже известных вещах; 3.
Изменение смыслового поля в целом для изменения отношения к окружающей действительности реципиента [1].
Особенно широкое пополнение наблюдается за счет экономической сферы, представляющей совершенно новое направление в российском обществе, что объясняется
внедрением новых систем управления, обеспечивающих эффективность реализации
новых экономических проектов и развитие нового типа управления – менеджмента [1].
Таким образом, как и любое новое направление менеджмент привносит новую терминологию: аудитор, бартер, брокер, дилер, инвестиции, конверсия, спонсор, траст, холдинг,
мониторинг, коучинг, мерчендайзинг, акторы и многое другое.
Причем как специалисты в области экономики, так и студенты-менеджеры считают
данные заимствования естественными и вполне оправданными. Их использование целесообразно и лаконично, так как в русском языке отсутствуют точные емкие эквиваленты
данной терминологии, а описательный перевод не всегда удобен для использования в
повседневной речи.
Рекламные тексты не являются исключением. Следует также учесть, что реклама явление относительно новое для российского общества и находится в стадии становления
и развития. Рекламные тексты влияют на все сферы общества, в том числе и на речевую
деятельность, систему русского словарного состава в целом.
Широкое применение в рекламных текстах англицизмов придает ей новизну, престижность. Иноязычные вкрапления имеют различные структуры и часто требуют знаний английского языка. Данное явление подчеркивает расслоение общества. Знание
иностранных языков характерно для более молодого поколения, часто имеющего престижные профессии и обучающегося за рубежом.
Несомненно, злоупотребление англо-американскими заимствованиями, часто непонятными многим наименованиями, отрицательно влияет на стиль рекламных текстов,
препятствуя их восприятию.
В данной статье мы постарались проанализировать сферы использования и структуру рекламных текстов. Таким образом, можно выделить следующие направления.
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1. Названия фирм и их услуги.
Подключение к системе Интернет, предлагает фирма КАБINET.
Причем название явно выстроено на рифмованной игре слов Интернет- Кабinet.
Фитнес центр «Realfit» – Реал Фит. Данная русская транслитерация также не способствует пониманию названия. Или прямое название студии загара «Gold Sun».
Строительная компания NOVA-строй (замена характерной для русского языка соединительной гласной «о»).
Фирма УралVIPсилинг – предлагает установку натяжных потолков (тройное сочетание: русской и английской аббревиатур и транслитерированного английского слова
ceiling).
Строительная компания «Метеорит» предлагает КомFORтное Ме100% (соединение
английского и русского языков с числовым показателем).
2. Названия клубов.
Студия танца – E-motion Dance Studio (попытка представить слово emotion в двух
вариантах одновременно: как эмоции и движение).
Мужской клуб – Men’s Club 007. Crazy меню, VIP-зал (в название кроме слов на двух
языках, входит также известное кодированное имя агента 007 –Джеймса Бонда). Такие
особо осложненные названия понятны далеко не широкому кругу посетителей.
Детский клуб – Crazy Park (название позиционируется без перевода).
3. Названия магазинов и реклама их услуг.
Мега: С Новым годом! С новым шопингом!
Гринвич: Шопинг продлевает жизнь!
Sisly: Final sale, wow!
Sela: wear & accessories – Hot shopping/ Горячие скидки.
Night shopping/ Ночные скидки. (трансформация значения).
Весенняя шопинг терапия!
Зоомаркет «Animal Life & Sport» или аббревиатура A.L.S.
United Colours of Benetton. Winter/Autumn (Spring/Summer) Collection.
Реклама батареек для сотовых телефонов:
Charge-N-Go/Чардж –Н-Гоу.
4. Услуги ресторанов.
Ресторан «Ем сам» предлагает меню «Fashion & Russian», бизнес – ланч, all nights
free.
5. Использование слоганов для привлечения внимания адресата, вызывающих его
любопытство, предлагающих выгоду или вознаграждение.
Анафорический слоган. Отдых на горе Ежовой: «Лучшие горы, лучшие склоны!
Welcome!» – (реклама отдыха в Уральских горах).
Осинцев – the Best! (предвыборная кампания депутата).
Не нравятся подарки? – Составь свой wish list! (реклама в Интернете).
Проблема часто заключается в невозможности точного перевода слогана с одного
языка на другой. Таким образом, возникают следующие варианты.
« Just do it» – Жевать не пережевать.
«Diamonds are Forever» – Бриллианты не тускнеют.
6. Реклама фильмов, телепередач и их названия.
В январе в городе будет «ЖаRа»!
«Сталин.Live», «Рублевка.Live», «Наша Russia», «Флэшка», Comedy Club.
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Таким образом, можно согласиться с А. С. Мамонтовым и П. В. Морослиным, что
тексты рекламы характеризуются национально-культурной маркированностью и не
адаптированы к локальной (русской) культуре. Возникает проблема подготовки специалистов, способных решать задачу адаптации рекламы к иному лингвокультурному коду.
Сопоставительное изучение дает обширный материал для кросс-культурных исследований и определения путей создания рекламных текстов с учетом фоновых знаний
носителей языка и культуры [3].
В целом ситуация с заимствованиями остается очень неустойчивой: от крайнего их
неприятия до позиции выжидания и принятия даже самых экзотических новшеств в надежде, что новая языковая сфера с течением времени сама себя оптимизирует. Следует учитывать, что неологизация не должна являться самоцелью, а должна обслуживать
действительную потребность подбора лексических средств для выражения содержания,
не выраженного иными способами.
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СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОР
У МОРСЬКІЙ ЛЕКСИЦІ
(на матеріалі власне наукового стилю і науково-популярного підстилю)
В статье рассматриваются вопросы об особенностях использования метафор в
научной морской лексике, о роли сравнения и аналогии в репрезентации термина-метафоры. Достаточное количество примеров подтверждают тезис о том, что собственно научный стиль и научно-популярный подстиль, излагая определённые научные знания,
имеют свои особенности в подаче материала и, соответственно, по-своему излагают
семантику терминов.
Ключевые слова: морская лексика, метафора, термин-метафора, собственно научный стиль, научно-популярный подстиль.
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The article reviews issues in respect of characteristics of metaphors use in scientific
marine vocabulary in a role of comparison and analogy in representation of a term-metaphor.
A sufficient number of examples confirm the thesis that proper scientific style and popular
scientific sub style, while developing certain scientific knowledge, have their own features in
presentation of material and develop the semantics of terms in their own way correspondingly.
Key words: marine vocabulary, metaphor, proper scientific style, popular scientific sub
style.
Як відомо, метафора виникає внаслідок глибинних особливостей людського мислення. Вона функціонує як у мові мистецтва, так і в повсякденному мовленні; загальновідомо також, що метафора лежить і в основі фундаментальних понять багатьох галузей
науки.
Вивчення метафор на різних рівнях функціонування привертали увагу багатьох дослідників [1 – 11].
Так, Г. Г. Кулієв зазначав, що «метафорическое свойство языка – это особое его
свойство сказать новое» [6: 81]. Дослідник Б. М. Величковський цілком слушно зауважує, що вивчення метафори може виявитись ключем до розуміння багатьох проблем сучасної науки і, зокрема, «проблемы репрезентации нового знания» [6: 96], а також, як
відзначають багато вчених, «является первым этапом формирования значения некоторых
научных понятий» [8: 82].
Об’єктом дослідження стали терміни-метафори власне наукового стилю і науковопопулярного підстилю морського профілю.
Дослідження семантики функціонування пропонованого шару морської лексики є
актуальним, оскільки на прикладах показано як сам процес матафоризації в організації
системи нового знання, так і закріплення цього знання у формі терміносистеми.
Новизна роботи полягає в тому, що вона вперше досліджує морську лексику на рівні
порівнянь семантичних особливостей функціонування в цій лексиці термінів-метафор у
власне науковому стилі і науково-популярному підстилі.
Метою статті є: показати роль метафор у формуванні нових знань у морській лексиці
власне наукового стилю і науково-популярного підстилю.
Мета зумовлює розв’зання таких завдань: обґрунтувати метафоризацію в мові науки
як семантичний процес; прокоментувати роль порівнянь та аналогій у процесі матафоризації терміна; показати особливості викладу семантики термінів-метафор у власне науковому стилі та науково-популярному підстилі.
Метафора є семантичним процесом вибору найменувань на основі предметної, ознакової чи функціональної подібності об’єктів. Що ж до самого процесу метафоризації, то
він починається з «отталкивания подходящего слова из общеупотребительной лексики.
В терминологическом поле слово теряет свое лексическое значение и приобретает форму
термина-метафоры» [4: 136], який потребує вже не тлумачення, а дефініції. Наприклад,
слово загальновживаної мови «коса». За С. І. Ожеговим [12: 257], воно має значення:
1. Сплетенные вместе пряди волос; 2. Сельскохозяственное орудие – длинный изогнутый
нож на длинной рукоятке; 3. Идущая от берега узкая полоса земли, отмель. З «Толкового
морского словаря» конкретизуємо семантику терміна «коса»: 1. Длинная узкая отмель;
2. Невысокий отлогий берег, который вдаётся в реку, в море длинным клином [13: 318].
Як бачимо, метафоризація (перенесення за формою) надала загальновживаному слову «коса» в морській лексиці своєї дефініції.
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За такі приклади можуть правити й інші терміни-метафори: жвачка – «комок пакли, употребляемый для покраски» [13: 217] (перенесення за подібністю); геркулес
– «композитный канат типа «пенька+сталь», широко применяемый при изготовлении орудий лова» [13: 164] (перенесення назви за ознакою міцний, витривалий); котелок –» составна часть магнитного компаса» [13: 319] (перенесення за формою);
крокодил –» универсальный ключ для работы с такелажем» [13: 328] (перенесення
за формою: робочий розхил нагадує роззявлену пащу); крыло – 1) «пасть у белуги, у
морской свиньи»; 2) р ы б. «крайняя часть (плаха) невода, сети»; 3) «периферийная
область циклона» [14: 330] (перенесення за подібністю); вершина – 1) «узкая дальняя
часть залива»; 2) «начало, исток реки» [14: 125] (перенесення за подібністю); «ворота
– короткий морской пролив» [14: 146] (перенесення за подібністю).
Яскравими прикладами функціонування морської лексики у власне науковому стилі
може бути подавана нижче добірка термінів-метафор з наукових праць, пов’язаних з різними морськими профілями: юбка циліндра, поле танка, напруга пояса [15: 24]; крило
вітрила, корпус судна, кіль судна, перо стерна [16: 10, 11], час ланцюга, черпак [17: 5, 6];
короткие шланги-»рукава», гильза цилиндра, ковш, серьга, парашют, лапа, захват «лепестковый», балка-подушка, внутренние рёбра, заточка клыка [18: 20, 183, 184, 188].
У морських словниках та енциклопедіях подано багато термінів-метафор, які функціонують як у власне науковому стилі так і в науково-популярному підстилі морської
лексики. Наводимо деякі з них: бант, носок якоря, горло, корень мола, косынка, мантия океана, депрессия моря, напёрсток, корыто тощо [13], [14]. Отже, метафора постає
своєрідною «підказкою» для подальшого розгортання семантики наукового дослідження
й «выступает в качестве первичного наименования обозначаемого объекта по той причине, что другого названия… нет». [4: 134]
Входячи до термінологічного поля морської термінології, метафора ніби «стирає»
своє переносне значення і стає нормою та стандартом, тобто термінологізується. Компонети значення є точками дотику слів з різним семантичним оточенням: вони відтворюють ту загальну ознаку, за допомогою якої у свідомості творця метафори зближуються
два, здавалося б, різні предмети і явища: пятка и руль – пятка руля [19: 20], перо и руль
– перо руля [19: 24], шаг и винт – шаг винта [19: 22], обшивать и пояс – обшивка
пояса [19: 24], швартоваться и колодец – швартовный колодец [19: 24], глаз и буря
– глаз бури [13: 170], роза и ветер – роза ветров. [13: 530] Такі слова, за визначенням
М. П. Басилая, пов’язані «вторичной валентностью» [2: 22].
Метафора – це процес індивідуальної творчості. Використовуючи пряме номінативне значення, вчений намагається досягти точності, термінованості вислову. Але тут треба
застерегти, що процесу метафоризації в термінології не можна визнати простим перенесенням кількох ознак з одного об’єкта на інший, тобто перенесенням «реферантативного
значения» [8: 78] Цей процес передбачає залучення екстралінгвістичних знань, емоцій.
Тому тут не можна не згадати про вагу порівняння й аналогії в репрезентації термінаметафори.
Справді, процес метафоризації вбирає в себе і порівняння, і аналогію, але, як зазначають багато вчених, на відміну від метафор, «сравнения и аналогии сами по себе
не формируют новых понятий» [8: 78] і мають «больше прав в популярной литературе» [5: 197]. Іхнє завдання сприяти поясненню основних понять, «підштовхувати» до
розуміння основної інформації. Так, у книжці Ю. Богданова «Происходжение и развитие океана» знаходимо вислови: течения банановидной формы [20: 65], «раскрытие» и
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«захлопывание» океана [20: 75], сложнопостроенная толща морских отложений (типа
«слоёный пирог») [20: 139], «тело» океана – вода [20: 31].
У зв’язку з викладеним вище є рація проаналізувати деякі аспекти функціонування
термінів-метафор і в науково-популярній лексиці морського профілю, беручи до уваги те,
що «ведущей функцией метафоры в научно-популярной литературе является донесение
до неспециалиста в доступной форме научных знаний» [21: 237], «таких оттенков научной информации, которые чисто логическими средствами непередаваемы». [3: 178]
Як різновид власне наукового стилю, науково-популярний підстиль викладає наукові знання власне наукового стилю. Конкретизація науково-популярного викладу, як
правило, «отвлечённо понятийная, не виходит из «русла» научного стиля» [5: 197]. Це
передусім загальнонаукова лексика і терміни. На підтвердження сказаного можна взяти книжку Л. Скрябіна «Якоря», вже в передмові якої читаємо: «... В популярном стиле
изложения систематизированы и проанализированы труды исследователей и специалистов, работавших в области совершенствования конструкций якорей, увеличения их
прочности и держательной силы, технологии изготовления». [22: 8] У зв’язку з цим продемонструємо лише деякі способи подавання термінів-метафор у науково-популярному
підстилі морської лексики:
1) Коротке розшифровування семантики терміна-метафори в дужках. Наприклад,
«засасывание океанической коры (субдукция)» [20: 68], «абордажные мостики («вороны»)» [23: 22], «носовое отверстие (клюз)» [23: 108];
2) Дано термін у тексті, а його сематику розшифровують далі в цьому ж таки тексті:
левиафы (ультрабольшие танки) [24: 152], гідротерми (мінералізовані води) [25: 18];
3) Інформація подана у зносках, які пояснюють складне значення. «Швартовная бочка – *Швартовная бочка – плавучее сооружение в виде поплавка цилиндрической формы...» [24: 104];
4) Використання засобів словесної образності: «хвилі-вбивці» – «вони високі, 20 – 25
метрів, незвичної форми» [25: 28]; «водяна гора» з крутими схилами, перед якою створюється «водяна яма», 25-метрова «піраміда», «гребінь» «водяної стінки» [25: 29].
Зі сказаного вище можна зробити висновок, що у власне науковому стилі морської
лексики виявляється тенденція до структурного аналізу, до чіткої диференціації термнованих понять, їх логічного визначення та окреслення семантичних відносин між вихідними, основними й уточнювальними поняттями, що набуває відображення в дефініціях,
класифікаціях, схемах, таблицях тощо, цебто морська лексика репрезентована дискретнологічним стилем. Неабияку роль у цьому стилі відіграють терміни-метафори, які, функціонуючи поруч з іншими термінами, допомагають краще засвоїти семантику нових
знань, щонайскладніших явищ та пояснень.
У науково-популярному підстилі морської лексики, навпаки, вирізняють континуально-психологічний стиль викладу, характерними рисами якого є нечіткість означень
(описів) термінованих понять, метафоризація, наявність образних засобів і простіших
фраз, що використовують образність і порівняння для пояснення складних моментів у
викладі основної інформації.
Деякі методи подавання складного матеріалу в науково-популярному викладі допомагають краще сприймати потрібне, хоч це й призводить до певної «розпорошеності»
пояснень семантики наукових знань.
Говорячи про перспективи даної проблеми, слід зазначити, що певний інтерес являє
собою подальше досліджування теорії «вторинної валентності», якщо брати до уваги
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те, що цей процес наявний і навіть типовий саме для термінів-метафор описаного шару
морської лексики.
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ПРАГМАСЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ
Статья посвящена исследованию прагмасемантического потенциала терминологической лексики и средств его реализации в англоязычных экономических текстах с точки
зрения коммуникативной парадигмы языкознания. Дискурсивный анализ экономических
текстов дал возможность установить лингвопрагматическую специфику функционирования терминологической лексики, выбор путей и способов реализации которой обусловлен жанровыми особенностями текстов, коммуникативными и профессиональными
целями адресата и адресанта, способами трансфера информации в экономическом дискурсе.
Ключевые слова: текст, дискурс, прагматика, когезия, стратегия, терминологическая лексика, трансфер информации.
The article presents the study of the pragmatic and semantic potential of the terminological
lexis in different genres of the economic texts from the viewpoint of communicative linguistic
paradigm. The discoursive analysis of economic texts reveals the pragmatic and linguistic
characteristics of the terminological lexis functioning which are determined by purposes of the
economic text, communicative and professional goals, aspects of the information transfer in
the discourse of economics.
Key words: text, discourse, pragmatics, cohesion, terminological lexis, strategy, transfer
of information.
Вивчення мови під прагматичним кутом зору пов’язане з її розглядом в аспекті діяльності, оскільки мова є інструментом для експлікації певних намірів як у сфері пізнання, так і у сфері комунікації [1; 2; 3]. Усвідомлення того факту, що цілеспрямовані дії
пов’язані з вибором відповідних мовних засобів, зумовлює мету цієї статті – вивчення
прагмасемантичних особливостей функціонування термінів у різних типах фахової комунікації. Поставлена мета зумовлює доцільність аналізу наукових, науково-популярних
і навчальних економічних текстів.
Вивчення мовних засобів дає змогу безпосередньо встановити стратегії й тактики,
які застосовуються комунікантами в дискурсі. Дискурс не може розвиватися без прагматичної когезії – настанови адресанта і адресата на комунікативний регістр, котрий опосередковує кооперативний результат комунікації, гармонізацію свідомості комунікантів,
розуміння і взаємодію [4: 222].
© Рибачок С. М., 2008
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Для реалізації мети доцільним є розв’язання таких завдань: виявлення шляхів і способів функціонування термінів у різножанрових економічних текстах з урахуванням механізму реалізації їх когезійного потенціалу, а також виокремлення когезійних стратегій
як сукупності засобів реалізації потенціалу термінологічної лексики, що забезпечують
реалізацію прагматичних цілей.
Актуальність термінологічної проблематики в мовознавстві ХХ-ХХІ ст. зумовлює необхідність її розгляду під кутом зору когнітивного, комунікативного, функціонального та
антропоцентричного підходів. Ці підходи дозволяють визначати термін як мовний знак,
що репрезентує поняття метамови певної фахової сфери, яке включено до відповідної галузі знань і характеризується системністю, інформативністю, моносемічністю (Т. Кияк,
В. Лейчик, Е. Скороходько). Загальновизнаною дистинктивною відмінністю терміна від
не-терміна є його фаховість – позначення науково окресленого й чітко сформульованого
поняття як елемента певної галузі знання.
Економічний термін є невід’ємною складовою економічного дискурсу, в якому відбиваються процеси й результати лінгвосоціокультурної взаємодії суб’єктів економічної
діяльності з метою досягнення фахових і комунікативних цілей, що знаходить відображення в конкретному продукті цієї взаємодії – економічному тексті.
Лінгвопрагматичні засади функціонування термінологічної лексики значною мірою
зумовлені жанровими особливостями текстів, комунікативними настановами, способами
трансферу інформації, соціодискурсивною спрямованістю та індивідуальними авторськими інтенціями. При цьому когезійні стратегії творення різних за жанром економічних
текстів спираються на системно заданий комплекс своїх актуалізаторів, використання
яких можливе лише в певних констеляціях залежно від жанрово релевантних умов.
Використання фахової термінології в наукових економічних текстах зумовлюється
можливістю й необхідністю динамічного накопичення та трансферу інформації, епістемічними й комунікативними потребами фахівців економічних галузей знання. Будучи
пов’язаним із реалізацією інваріантних ознак терміна (системність, дефінітивність, інформативність, однозначність), кожний жанр існує в рамках певних дискурсивно окреслених норм і конвенціонально заданих настанов [6].
У наукових статтях і вузькофахових монографіях термін перебуває у своїй термінологічній сфері і весь термінокомплекс цієї субмови використовується в повному обсязі.
При цьому базові терміни в таких текстах, як правило, не потребують визначень чи тлумачень [5: 80], оскільки адресовані компетентним користувачам, що володіють знаннями
відповідної фахової сфери.
У структурі наукових економічних текстів особливу прагматичну роль виконують
повтори як засіб акцентування головних інформаційних характеристик дефініцій терміна. Вони є продуктивними засобами актуалізації значення, розкриття його когнітивного,
інформативного, тематичного, когезійного змісту. Пор.: Personnel Economics is defined
as the application of microeconomic principles to human resources issues that are of concern
to most businesses. Business students believe that labour supply and demand, unemployment,
investment in education <…> The issues studied by human resourses specialists.
У зв’язку з цим доцільно наголосити на дефінітивній значущості повного й варіативного повторів термінів як засобів актуалізації значення, передачі нової інформації,
реалізації прагматики викладу, а також організації наукового дискурсу на локальному
і глобальному рівнях. Ряди термінологічних домінуючих і факультативних когезійних
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засобів опосередковано розвивають тему чи підтеми наукового тексту. Максимальний
прагматичний ефект досягається у випадку заповнення ними синтаксично сильних позицій – ініціальних позицій заголовку, початкових речень, абзаців, назв розділів, стику
композиційних частин, прикінцевих речень.
Плідними засобами когезійних стратегій наукових економічних текстів є вузькофахові економічні терміни, економетричні терміни, міжгалузеві терміни, терміни інших
галузей, повні та варіативні лексичні повтори. Вживання термінів у синтаксично сильних позиціях початку й кінця паралельних синтаксичних структурах, в інвертованих,
радіальних, послідовних і паралельних структурах пов’язано з їх високим комунікативним потенціалом, який уможливлює значний прагматичний ефект використання термінологічної лексики як засобу когезії в наукових текстах.
Спостереження свідчать, що наукові економічні тексти є різними за насиченістю
термінами і що їх відбір за об’ємом і змістом у різних частинах тексту неоднаковий.
Беззаперечне одне: функціонування термінів у наукових текстах зумовлене інтра- та
екстралінгвальними чинниками. Такі прагматичні особливості функціонування термінів
реалізуються антиномією двох функцій мови – інформативною та експресивною, що в
науковому тексті виражається у протиріччі між системністю й точністю, інформативністю та прагненням до різноманітності, варіантності, до забезпечення літературних якостей тексту.
Когнітивно-дискурсивною домінантою науково-популярних текстів є популяризація
епістемічних досягнень у певній галузі знання, де поряд із первинною когнітивно-дискурсивною настановою «інформування в доступній для сприйняття формі» постають і
вторинні цілі – встановлення та підтримка контакту з аудиторією.
Використання термінів як важливих інформативних одиниць науково-популярних
економічних текстів (НПЕТ) пов’язане з використанням спеціальних засобів їх уведення. У таких текстах характерне поступове залучення до терміна, який називається після
розгорнутого опису та нерідко вводиться різними засобами аналогізації, тобто для пояснення термінів використовуються порівняння з фактами, відомими читачеві [5: 124-125].
Достатньо поширеним є прийом поступового підведення до терміна – його репрезентують шляхом опису поняття, що за ним криється. Особливу роль у розкритті змісту автор
подекуди надає художньому образу, що підтверджується значним, порівняно з іншими
жанрами, прагматичним потенціалом синонімічних засобів у НПЕТ. При цьому виклад
будується максимально просто, терміни зберігаються тільки такі, без яких неможливо
чи небажано обійтися, їхній зміст, а також зміст положень і тверджень висвітлюється
за допомогою метафор, прислів’їв, приказок і фразеологічних зворотів. У НПЕТ термін не повинен ускладнювати сприйняття. Він не лише називає поняття, а й допомагає
з’ясувати його сутність.
Послідовність введення термінів у НПЕТ повинна мати системний характер, тобто
з поступовим розкриттям місця окремого терміна в системі знань, що дозволяє читачеві
отримати не окремі, а пов’язані між собою наукові дані, створити цілісне уявлення про
подію, наукову проблему, про взаємовідношення між поняттями.
Якщо рівень знань читача, якому адресовано інформацію, дозволяє вважати, що
науковий термін йому відомий, то цей термін може функціонувати в тексті й без спеціальних пояснень. Проте в більшості випадків терміни в НПЕТ потребують коментарів,
структури яких можуть бути різними. Визначення терміна зустрічаються лише тоді, коли
виникає потреба розкрити суттєві ознаки поняття, його місце і зв’язки в системі науко176

вих знань. Об’єм, кількість і зміст співвідносних із терміном понять не повинні надто
ускладнювати ментальне навантаження адресата. За поданням інформативно насичених
термінів у НПЕТ, останні повинні бути менш інформативними – це сприяє засвоєнню та
запам’ятовуванню термінів.
Використання термінів у науково-популярних текстах спрямоване на реалізацію інформативних, просвітительсько-освітніх, емоційно-експресивних настанов цього жанру,
а також на підтримку та збереження інтелектуального контакту з читачем. Для когезійних
стратегій науково-популярних текстів характерна нерівномірність і неоднорідність дистрибуції термінів у структурі тексту, поступовість їх введення, вживання повних лексичних повторів, дублетів, нетермінологічних еквівалентів, а також прийомів аналогізації та
тропеїзації. Послідовність введення терміна співвідноситься із системністю, з поступовим розкриттям його місця в системі понять. Критерії відбору й умови функціонування
термінів у науково-популярних текстах детермінуються інтенціональними настановами
та гіпотетично оціненим рівнем фахової компетенції адресата.
Таким чином, суб’єктно-адресатні умови та функції комунікативної ситуації популяризації зумовлюють використання певних мовних засобів з метою досягнення комунікативних і фахових цілей. Продуктивними засобами когезійних стратегій, орієнтованих на
забезпечення цих цілей, є повні та перифрастичні повтори термінів, синонімічні засоби,
загальнонаукова лексика.
Функціонування термінів у навчальних економічних текстах (НЕТ) залежить від вікового та освітнього рівня студентів чи учнів. Разом із тим, існують і загальні принципи
використання термінів, зумовлені її прагматичною настановою та призначенням. Забезпечення цілісності фахових знань конкретної науки, систематизація основних понять,
теоретичних положень, систематичність і послідовність викладу матеріалу, повнота репрезентації знань є важливими ознаками функціонування термінів, які зумовлюють вибір
елементів когезійних стратегій навчальних текстів.
Для введення та пояснення нових економічних понять автори використовують моделі життєвих ситуацій, графічні, табличні, ілюстративні способи подання матеріалу,
які сприяють оптимізації сприйняття інформації. Пор.: We begin our examination of the
fundamental problem of economics by using a very simple model: that of a society which can
spend its money on two products, guns and butter. Прагматична зумовленість системного
викладу інформації в НЕТ реалізується використанням дефініцій, серед яких найбільш
уживаними є визначення через родові поняття, що допомагають моделювати вертикальний зріз фрагмента субмови. Так, у прикладі The cost of an item measured in terms of
the alternative forgone is called its opportunity cost. Thus the opportunity cost of buying
six eggs can be measured as the two pints of milk or the one bus ride that could have been
bought instead] словосполучення opportunity cost визначається з опорою на термін cost,
що позначає родове поняття. Далі його значення актуалізується повним повтором, пояснюється за допомогою перифрази та загальновживаних слів, коли порівнюються альтернативні витрати на купівлю шести яєць, двох пінт молока або квитка на проїзд автобусом.
Такі описові пояснення звернені на читача, проте суттєво збільшують об’єм інформації,
наближаючи епістемічний простір адресата до концептуальних засад економіки.
Засвоєння знань починається з першої репрезентації інформації, яка повинна бути
введена в текст так, щоб учень чи студент усвідомив місце і зв’язки відповідної дисципліни в системі наук, їхні системні відношення з метою формування цілісного уявлення про предмет та об’єкт наукової галузі. Системність задається принципом подачі
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інформації як по горизонталі (репрезентація місця і ролі понять серед суміжних навчальних дисциплін), так і по вертикалі (послідовність репрезентування зв’язків усередині
навчальної дисципліни) впродовж усіх років вивчення.
Продуктивними втілювачами когезійних стратегій НЕТ є повні та варіативні повтори
термінів, повтори головних інформаційних характеристик дефініцій, описові пояснення
наукових понять, заповнення синтаксично сильних позицій домінуючими фаховими термінами, композиційна парцеляція, візуальні засоби ілюстрації. Останні особливим чином сприяють забезпеченню цілісності та системності фахових знань, запам’ятовуванню
й відтворенню навчального матеріалу.
У творенні та формуванні різних за жанром економічних текстів значну роль відіграє
мовленнєва особистість, яка використовує когезійний потенціал, що його надає мова та
її терміносистема, у свій неповторний спосіб. Індивідуальний вибір когезійних засобів,
тактик і стратегій їх використання в економічному тексті відбиває діалектику стереотипного й творчого, спрямований на єднання фрагментів і цементування змісту в одне когнітивно-дискурсивне ціле, та залежить від мовної, мовленнєвої та фахової компетенції
його автора. Значний вплив на оптимізацію терміновикористання у фахових економічних
текстах мають і соціодискурсивні чинники як такі, що оперативно реагують на культуру
й екологію мовлення, перманентно фіксуючи динаміку епістемічних змін у масштабах
соціума й цивілізації.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 801.8

Піонтковська Т. О.
(Умань, Україна)
«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» ТА НЕОБРЯДОВА ЛІРИКА

Стаття присвячена аналізу певної групи поетичних образів «Слова о полку Ігоревім»
та ліричних пісень, які повторюються незмінені, як формули і належать до універсальних одиниць поетичної мови усної поезії.
Ключові слова: «Слово о полку Ігоревім», ліричні пісні, формула, поетична мова,
фольклор.
The article deals with the analysis of the poetic formulas of «Igor’s Saga» and lyric songs,
investigates their common features and peculiarities.
Key words: «Igor’s Saga», lyric songs, formula, poetic language, folklore.
Неповторні, притаманні певному народу особливості, які вказують на його національну специфіку, на своєрідність його національного характеру, по-різному розкриваються в тих чи інших фольклорних жанрах, серед яких значне місце посідає пісня, зокрема лірична.
Лінгвістичне вивчення ліричної пісні взагалі і окремих її розрядів зокрема розпочалося порівняно недавно. Збирання уснопоетичних творів і залучення в науковий обіг
фактів мови фольклору значно активізувалося лише у ХІХ ст., коли були надруковані
збірки зразків народної творчості М. М. Максимовича, А. Л. Метлинського, П. О. Куліша, М. І. Костомарова, Я. Ф. Головацького, П. П. Чубинського, І. Я. Рудченка та ін. Тоді
ж з’являються і наукові розвідки, присвячені аналізові фольклорних матеріалів, зокрема
праці П. Г. Житецького, О. О. Потебні, М. Ф. Сумцова, Д. І. Яворницького, І. Я. Франка,
М. П. Драгоманова. Цінні зауваження щодо специфіки фольклору і уснопоетичного мовлення висловили П. Т. Богатирьов, Ф. І. Буслаєв, О. М. Веселовський, А. П. Євгеньєва,
С. Я. Єрмоленко, Б. М. Кірдан, Н. С. Колесник, М. І. Лотман, Г. І. Мальцев, І. А. Осовецький, З. М. Петенєва, А. Т. Хроленко та інші дослідники.
Історія питання показує, що у лінгвофольклористиці проблеми, пов’язані з порівнянням «Слова о полку Ігоревім» та необрядової лірики неодноразово піднімалися. Однак,
слід визнати, що якоїсь закінченої теорії формул народної лірики на цей час не існує.
Таким чином, предметом нашого дослідження є традиційні формули «Слова о полку
Ігоревім» та необрядової лірики. Основна мета нашої статті – дослідити та порівняти
поетичну специфіку традиційних формул народної лірики й «Слова о полку Ігоревім» та
виявити спільні та відмінні особливості поезії їх «загальних місць».
«Слово о полку Ігоревім» починається невеликим вступом, безпосередньо не пов’я
заним з подальшим викладом. Однак, зачин займає в складі пам’ятки цілком самостійне
місце і легко виокремлюється навіть при побіжному перегляді тексту [1: 100].
© Піонтковська Т. О., 2008
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Символічний, чітко окреслений зачин в ліричних піснях зустрічається рідше (особливо в пізніших солдатських, рекрутських піснях), однак, як і в пам’ятці, досить часто
він представляє собою неначе невеликий сюжет, ледве окреслений, але закінчений, з чітким розповідним стержнем [2: 140].
Автор починає «Слово» своєрідним діалогом з читачем, використовуючи формулу
звернення братие, що підтримує ілюзію безпосереднього спілкування автора з конкретною аудиторією [1: 116]. В ліриці про формулу братие можна говорити лише в контексті
соціально-побутових пісень, але не як про частину умовного діалогу: Товаришу, пане
брате, що будем робити? Гей ходім ми перед пана, будем говорити [3: 192]; Ой брате
мій, товаришу, скажи ж мені хоть раз правду... [3: 208].
Народні символи, розміщені в системі, утворюють символіку і «Слова о полку Ігоревім» і ліричної пісні. Слід зазначити, що символіка в необрядовій ліриці стала виразним засобом поетичного зображення людини та природи. З іншого боку, В. П. АдріановаПеретц визнає велику давність символічної образності, про що свідчить середньовічна
книжна література [4: 466]. Тож не дивно, що зіставляючи поетичні образи й вирази
пам’ятки з пісенною символікою ліричних жанрів, ми відмітили багато подібного.
Отже, символіка явищ природи поділяється на символіку води, атмосферних явищ,
рослинного й тваринного світу. Так, розлив річки або каламутна вода в пам’ятці та ліричних піснях виступають символами смутку [5: 122].: р кы мутно текуть [6: 32], Ой тече
річка, тече та й ся каламутить... [3: 105]; взмути р кы и озера [6: 37], Надлетіли гуси з
броду та змутили з піском воду [3: 65].
Звичною для необрядової лірики є формула бистра вода, що перегукується з поетичною формулою быстрой Каялы у пам’ятці. Ще одним прикладом подібності символів
може послужити формула «Слова» студеную росу [6: 49]. В необрядовій ліриці ми не
знайшли повного відповідника. Однак, слід підкреслити, що сам епітет студеную надзвичайно поширений і завжди вживається лише у водному контексті: Подай води студеної до туг очки великої [3: 177].
Автор «Слова о полку Ігоревім» майстерно використовував символіку, побудовану на
образах соколиного полювання, яка також широко використовується у ліричних піснях.
Наприклад, у «Слові о полку Ігоревім» маємо опис втечі Ігоря з полону: И полет соколом подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и об ду, и ужин [6: 49]. Наступний
уривок зі збірки російських пісень Ю. Г. Круглова: Пусть и едет он в чисто полё, поезжает на синёе море, он стрелять гусей-лебедей, серых малыих уточек [7: 203].
До термінології соколиного полювання можна віднести також і формулу путины 
жел зны [6: 39], відповідники якій знаходимо і в необрядовій ліриці, зокрема в піснях
про кохання: Ой коні ж мої ворониї, а желізниї пута, коли б не ти, дівчино-серце, не був
би я тута [8: 402].
Коли говорити про символи, що базувалися на давніх уявленнях та віруваннях, то
тут, вважаємо, слід згадати, що традиційно битва на Русі уподібнювалася до посіву чи
до молотьби. У пам’ятці, описуючи момент після сутички автор говорить: Чръна земля
подъ копыты костьми была пос яна, а кровию польяна... [6: 34]. Порівняємо зі сталим
місцем із збірки пісень Ю. Г. Круглова: Побьет утицу середь поля, середь чистого, кровь
прольет во сыру землю, пух пустит по чисту полю [7: 179].
Згадуючи поразку Всеслава полоцького на Немизі, автор з гіркотою вигукує [9: 15]:
На Немиз снопы стелють головами, молотять чепи харалужними, на тоц животъ
кладуть, в ютъ душу отъ т ла [6: 45]. А ось уривок із дещо жартівливої пісні зі збірки
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З. Доленги-Ходаковського: Мужик думав, що ячний сніп, да взяв молотити: побита голова, ребра, руки і ноги одбити [8: 502].
Символічного звучання у пам’ятці набуває також формула Игорь мыслию поля
м ритъ [6: 48], яка в дещо видозміненій формі зустрічається у піснях про жіночу долю:
Засіяла бідна вдова мисленьками поле [8: 508].
Замість точного хронологічного показу в творі автор «Слова» віддає перевагу
умовним формулам, які лише ледь намічають зв’язок подій з часом: Съ зараниа до вечера, съ вечера до св та летять стр лы каленыя» [6: 34], «погасоша вечеру зори [6: 48].
Подібний спосіб зображення подій використовується і в ліричних піснях: Они играли
день до вечера, а с вечера до полуночи, а с полуночи до бела света [7: 193], світить місяченько, а зоронька згасла [8: 483].
Поетичні формули ворон кряче і зозуля кує часто є типовими зачинами до ситуацій
суму, горя, передбачають вираження в пісні мотиву «хтось плаче, страждає» [10: 114]: Ой
краче, краче чорний ворон по долі, ой плаче, плаче козак молоденький в неволі [3: 183];
Куковала кукушечка, во сыр-бор летаючи; плакала Марьюшка, к столику припадаючи
[7: 182]; На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть… [6:
47]; ...часто врани граяхуть, трупиа себ д ляче... [6: 34].
Сон – як засіб зображення конкретних чи вигаданих картин майбутнього став яскравим поетичним засобом у літературній мові. Так, мутенъ сонъ Святослава справедливо
вважається одним із найважливіших в художній та поетичній структурі місць. Характерно, що широкий спектр людських вірування та уявлень в народнопісенній мові також
часто передається за допомогою сну. Порівняємо два епізоди (зі «Слова о полку Ігоревім»
та ліричної пісні): А Святъславь мутенъ сонъ вид ... Уже дьскы безъ кн са в моемъ терем златовръс мъ [6: 38]; Привиделся мне страшен сон, да страшен сон, немилостливый. На проезжой дорожочке да все пуста стоит хоромина…, да все пуста, непокрытая…, да углы прочь отвалилися…, да по бревну раскатилися [7: 180].
Образна насиченість «Слова» та народної лірики зумовлена багатством епітетів. У
необрядових піснях постійні епітети насичені психологічним, асоціативним змістом [10:
77] та, подібно до пам’ятки, вони не здаються простими, побудованими лише на зовнішніх характеристиках людей чи явищ природи: каменныя горы [6: 47], за горою камінною
[8: 493], чистому полю [6: 30], чисте поле [3: 88], красною д вицею, дівчина красна [3:
83], красна девица [7: 179], красному Романови Святъславличю [6: 26], красними козаками [3: 93], чръный воронъ [6: 32], чорний ворон [3: 90], зелену траву [6: 50], трава
зелененька [3: 83], острыми мечи [6: 44], острого меча [3: 188], син мъ море [6: 35], сине
море [7: 181], с рыи влъци [6: 29], серого волка [7: 188], милыхъ ладъ [6: 39], ладу милому
[7: 202] та ін.
При визначенні уснопоетичних елементів «Слова» слід згадати формули, які широко
використовувалися і в літературній давньоруській мові ХІ століття. Так, сталі сполучення однокореневих слів –трубы трубять, мосты мостити широко представлені у всіх
типах писемного мовлення – від ділових пам’яток до прикрашаючої мови гімнографій та
урочистого ораторства. Знаходимо приклади вищезгаданих формул і в ліричних піснях:
Мостила мости зеленої брости [8: 513], Не в трубоньку ли трубили рано, по росе… [7:
183].
У «Слові о полку Ігоревім» є ряд слів, які у сполученні з характерними для фольклору прикметниками чи іменниками могли б стати формулами у традиційному розумінні
цього слова. Для прикладу візьмемо такі слова, як: сокіл, лебідь і туга.
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Як і в пам’ятці, так і у ліричних піснях сокіл та лебідь найчастіше асоціюються з
молодим парубком та дівчиною: Уже, княже, туга умь полонила; се бо два сокола
сл т ста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь
Дону» [6: 38]; Приголубь ты ясного сокола, ясного сокола залетного, доброго молодца
заезжего [7: 183]; Боянъ же, братие, не 10 соколовь на стадо лебед й пущаше... [6: 26];
Отставала лебедушка что от стада лебединого…, отставала Марья-душа от толпы
от красных девушек [7: 188].
«Слово о полку Ігоревім» характеризується наявністю кількох сталих синонімічних
пар з часткою «і» типу туга и тоска [6: 41]. Для ліричних пісень така формула нехарактерна. Однак, ми помітили, що слово туга часто використовується народом у схожих з
пам’яткою ситуаціях, а тому вважаємо, що цей іменник може розглядатися нами як формульне слово: Ой бо ж моя туга, туга великая... [3: 84], Подай води студеної до тугочки
великої [3: 177].
Отже, слід погодитися з думкою, що канонічний характер текстів будь-якого жанру найбільш повно проявляється в наявності різного роду стійких поетичних елементів
– формул. Формульність народної поезії та «Слова о полку Ігоревім» є фактом загальновизнаним, однак, трактування цього факту, його теоретична інтерпретація дослідниками
неоднозначні. Об’єм та зміст формул будуть різними в різних жанрах та видах народної
творчості, але на прикладі «Слова о полку Ігоревім» та ліричної пісні можна помітити
наявність універсальних сталих поетичних формул не пов’язаних з певним сюжетом, що
організовують виклад подій у творі.
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Юричко
Валерія
Юричко
Валерія!!!
(Пряшів, Словаччина)
Майстерність ліри Зореслава,
закарпатоукраїнського поета

Доповідь присвячена
Майстерність
ліринайвидатнішого
Зореслава, закарпатоукраїнського
поета присвячена
Стаття
постаті
українського поета Пряшівщини,
а, водпостаті
найвидатнішого
поета періоду
Пряшівщини,
а, водночас,
активного
церночас, активного
церковногоукраїнського
діяча міжвоєнного
– С. С. Сабола
(Зореслава).
Йдеться
ковного
діяча міжвоєнного
періоду – С. С.
Сабола українців
(Зореслава).
Йдеться про
винятковий
про
винятковий
феномен літературного
простору
Пряшівщини,
людину,
яку софеномен
літературного
простору
українців
Пряшівщини,
людину,
ліціалістичне
літературознавство
зовсім
не згадувало,
або наводило
її яку
ім’я соціалістичне
тільки з маркою
тературознавство
зовсім неРобота
згадувало,
або наводило
її ім’я тільки
з маркою
«буржуазного
націоналіста».
містить
систематизовану
біографію
поета«буржуазта інтерного націоналіста». Робота містить систематизовану біографію поета та інтерпрепретацію його поетичного доробку.
тацію його поетичного доробку.
Ключові слова: Закарпаття, Зореслав, Степан Севастіян Сабол, імпресіонізм, метафоКлючові слова: Закарпаття, Зореслав, Степан Севастіян Сабол, імпресіонізм, мера (вертикальна й горизонтальна).
тафора (вертикальна й горизонтальна)
Paper is
Ukrainian
poet
of the
Preљov
Region
and and
alongalong
with
Paper
is dedicated
dedicatedtotothe
themost
mostoutstanding
outstanding
Ukrainian
poet
of the
Preљov
Region
it
the
church
activist
of
the
interwar
period
in
Czechoslovakia
–
to
S.
S.
Sabol
(Zoreslav).
He
repwith it the church activist of the interwar period in Czechoslovakia – to S. S. Sabol (Zoreslav).
resents
an exceptional
phenomenon
of Ukrainian
literary scope
in thescope
Preљov
Region
who was
not
He
represents
an exceptional
phenomenon
of Ukrainian
literary
in the
Preљov
Region
mentioned
by socialist
literary
critics or,literary
if mentioned,
declared to he
be awas
«bourgeois
who
was not
mentioned
by socialist
critics he
or,was
if mentioned,
declarednationalto be a
ist». Paper consists
of poet’s
systemized
biography
interpretation
of his poems.
«bourgeois
nationalist».
Paper
consists
of poet’sand
systemized
biography
and interpretation of
Key words: Transcarpathia, Zoreslav, Stepan Sevastian Sabol, impressionism, metaphor (vertihis poems.
Keyhorizontal).
words: Transcarpathia, Zoreslav, Stepan Sevastian Sabol, impressionism, metaphor
cal and
(vertical and horizontal).
В літературі народів, які зазнали тоталітарну систему, знайдемо білі місця, що виникли

літературі
народів,
які зазнали
тоталітарну
знайдемо
білі місця,
що виіз-заВдіючої
політично
мотивованої
цензури.
Винятоксистему,
не становить
і література
Закарпаття.
никли із-за діючої
політично
мотивованої
цензури.
не становить
ані література
Письменство
міжвоєнного
періоду
критика звузила
на Виняток
декілька імен,
з яких багато
згадувала
1 
Закарпаття
. Письменство
на декілька
яких
тільки з маркою
буржуазногоміжвоєнного
націоналіста.періоду
Однак,критика
на нашузвузила
думку, саме
в періодімен,
між здвома
багато
згадувала
тільки
з
маркою
буржуазного
націоналіста.
Однак,
на
нашу
думку,
саме
світовими війнами була інтенсивність розвитку культурного життя на Закарпатті неабиякою.
в період між двома світовими війнами була інтенсивність розвитку культурного життя на
Сильним поштовхом для нього було перш за все бажання поборотися з безплідними традиЗакарпатті неабиякою. Сильним поштовхом для нього було перш за все бажання побоціями шляхом «модернізації» літератури за зразком відродження в навколишніх національних
ротися з безплідними традиціями шляхом «модернізації» літератури за зразком відродкультурах. Зрозуміло, що такий процес приніс і свої плоди. На художньому полі Закарпаття
ження в навколишніх національних культурах. Зрозуміло, що такий процес приніс і свої
виросло
декілька
визначних
яких життєва
доля
й творча особистостей,
спадщина ще неяких
доплоди. На
художньому
поліособистостей,
Закарпаття виросло
декілька
визначних
сліджена.доля
Одним
з них є іспадщина
Степан Севастіян
Сабол, монах
Чинузсв.
Василія
Великого
(далі
життєва
й творча
ще не досліджена.
Одним
них
є і Степан
Севастіян
ЧСВВ), відомий під псевдонімом Зореслав.
1

«Ця мова становила суміш місцевих українських діалектних, російських і церковно-слов’янських
елементів… на письмі нагадувала російську мову попередніх сторіч… Місцева українська вимова…

Під поняттям
Закарпаття розуміємо
етнічну
територію,
яка в міжвоєнному
періоді
вхоі деякі
церковнослов’янські
фонетичніукраїнську
особливості…
надавали
їй особливого
звучання».
In: Штець
дила
в склад ЧСР.
Після
1945 р. її східна
частина увійшла
в СРСР як Закарпатська
областьПряшів,
а териМ. Українська
мова
в Словаччині.
Соціолінгвістичне
та інтерлінгвістичне
дослідження.
торія відома
як Пряшівщина залишилася в складі Чехословаччини.
1996.
– С. 57–58.
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Життєва
Зореслава
почалася(далі
7 грудня
1909
р. в Пряшеві
в сім’ї Михайла
 абол,
С
монах дорога
Чину св.
Василія Великого
ЧСВВ),
відомий
під псевдонімом
Зореслав.і
Марії
(з домудорога
Іжарикової).
Роки
навчання
молодого
Степана
пройшли
в чотирилітній
Життєва
Зореслава
почалася
7 грудня
1909
р. в Пряшеві
в сім’ї
Михайла і
основній
школіІжарикової).
в Пряшеві, де
досконало
мадярською
мовою і в горожанській
Марії
(з дому
Роки
навчанняоволодів
молодого
Степана пройшли
чотирилітній

школі, де школі
вчителі
вживали т.дезв.
«язичіє».оволодів
Ним Степан
Сабол почав
свої перші
основній
в Пряшеві,
досконало
мадярською
мовоюписати
і в горожанській
2  «Самообразовательного кружка им. Алеквірші,
в той
час членом
шкільного
школі, будучи
де вчителі
вживали
т. зв. «язичіє»
. Ним Степан Сабол почав писати свої пер
сандра
Павловича».
Деякі
з них він
друкував «Самообразовательного
в американському журналі
«Світ
ші вірші,
будучи в той
час членом
шкільного
кружка
им.дітей»
Алек3
(Гомстед,
1922 р.), деякі
також
в пряшівській
«Русское слово».
17 серпня
р.,
сандра
Павловича».
Деякі
з них
він друкувавгазеті
в американському
журналі
«Світ1924
дітей»
у(Гомстед,
віці неповних
п’ятнадцяти
років,
Степан Сабол
вступив
у монастир
Чину
св. Василія
1922 р.),
деякі також
в пряшівській
газеті
«Русское
слово». 17
серпня
1924 р.,
на Чернечій
горі біля
Мукачева.
уВеликого
віці неповних
п’ятнадцяти
років,
Степан Сабол вступив у монастир Чину св. Василія
1 квітня
р. Степан
Сабол
склав прості обіти і після цього поїхав в Галичину для
Великого
на 1926
Чернечій
горі біля
Мукачева.
навчання
гуманітарних,
в тому
числі
риторичних
й філософських
наук. вПеребування
у
1 квітня
1926 р. Степан
Сабол
склав
прості обіти
і після цього поїхав
Галичину для
василіянських
монастирях
у Крехові
Жовкви, йЛаврові
біля Старого
і Доб-у
навчання гуманітарних,
в тому
числібіля
риторичних
філософських
наук. Самбора
Перебування
ромилі
біля Перемишля,
остаточно
йогоЛаврові
до українства.
Тут він
знайомиться
василіянських
монастирях
у Креховіпривернуло
біля Жовкви,
біля Старого
Самбора
і Добзромилі
творчістю
Т. Шевченка,остаточно
І. Франка,привернуло
Ю. Федьковича,
М.українства.
Вовчка, Л. Тут
Українки…
з новою
біля Перемишля,
його до
він знайомиться
української
поезії І.– Франка,
творами Ю.
О. Олеся,
Б. І. Антонича,
Є. Л.
Плужника,
П. Тичини,
зхвилею
творчістю
Т. Шевченка,
Федьковича,
М. Вовчка,
Українки…
з новою
Д. Загулаукраїнської
… відкриває
для –себе
О. Огієнка,
М. Костомарова,
О.Є.
Пипіна...
У Лаврові
прахвилею
поезії
творами
О. Олеся,
Б. І. Антонича,
Плужника,
П. Тичини,
цює
в редакції
рукописних
журналів
«ПершіМ.проміння»
і «Пробійні
струї».
З 1928 року
Д.
Загула
… відкриває
для себе
О. Огієнка,
Костомарова,
О. Пипіна...
У Лаврові
праСтепан
Сабол повністю
пориває
з москвофільством,
щоі «Пробійні
документують
вірші
написані
цює в редакції
рукописних
журналів
«Перші проміння»
струї».
З 1928
року
українською
які були
надруковані
в календарі «Місіонер»
і журналі
«Пчілка»
під
Степан
Саболмовою,
повністю
пориває
з москвофільством,
що документують
вірші
написані
псевдонімом мовою,
Зореслав.
тому
часі він листувався
з професором
Зубрицьким
українською
які Вбули
надруковані
в календарі
«Місіонер» іДіонізієм
журналі «Пчілка»
під
зпсевдонімом
Пряшева, який
в одному
з листів
оцінив
вибір такогоДіонізієм
псевдоніму.
На жаль,
Зореслав.
В тому
часіпозитивно
він листувався
з професором
Зубрицьким
діячівздо
нас не
дійшла. оцінив вибір такого псевдоніму. На жаль,
зкореспонденція
Пряшева, якийобох
в одному
листів
позитивно
У 1931 р., помітивши
талан
і здібності
молодого монаха, настоятелі посилають його в
кореспонденція
обох діячів
до нас
не дійшла.
Рим.УТут
вінр.,продовжує
в галузі богослов’я
у славному
Григоріянському
1931
помітившинавчання
талан і здібності
молодого монаха,
настоятелі
посилаютьуніверйого в
ситеті,
який
ступенем
ліценціяту.
Важливим уднем
для Зореслава
став 26 серпень
Рим.
Тут
він закінчує
продовжує
навчання
в галузі богослов’я
славному
Григоріянському
універ1934 р.,який
колизакінчує
єпископступенем
Петро Павло
Гойдич,Важливим
ЧСВВ, висвятив
його
на священика
в рідному
ситеті,
ліценціяту.
днем для
Зореслава
став 26
серпень
Пряшеві.
Після
цьогоПетро
він повернувся
в РимЧСВВ,
і здобувши
ліценціят
1935 р., став
профе1934
р., коли
єпископ
Павло Гойдич,
висвятив
його нав священика
в рідному
сором теології
в Ужгороді
та професором
ужгородської
гімПряшеві.
Післястудентів-василіян
цього він повернувся
в Рим і здобувши
ліценціят
в 1935 р.,класичної
став професоназії.
На Закарпаття
Зореслав повернувся
вже
відомий поет,
позитивнокласичної
оцінюванний
ром теології
студентів-василіян
в Ужгороді
та як
професором
ужгородської
гімтогочасною
критикою.
Літературознавець
Маланюк уоцінюванний
львівському
назії. На Закарпаття
Зореслав
повернувся та
вжеписьменник
як відомий Євген
поет, позитивно
«Віснику» з 1933
р., в статті
«З Закарпатського
Парнасу» говорить
про Зореслава
як про
тогочасною
критикою.
Літературознавець
та письменник
Євген Маланюк
у львівському
інтелігентного
й культурного
постать якого
на тліпро
Ужгорода
є зовс«Віснику»
з 1933
р., в статтіписьменника-фахівця,
«З Закарпатського Парнасу»
говорить
Зореслава
як

ім
Літературознавець
Євген
Пеленський так самопостать
вважає якого
його надійною
силою,
проновою.
інтелігентного
й культурного
письменника-фахівця,
на тлі Ужгорода

4 
Подібним тоном
проПеленський
нього писали
Іван Коєсформованим
зовсім новоюпоетом.
. Літературознавець
Євген
такі Володимир
само вважаєБирчак,
його надійною
5  Гартл, навіть і москвофілський критик Євген Недзельсьлос, чеський
дослідникпоетом
Антонін
силою,
сформованим
. Подібним тоном про нього писали і Володимир Бирчак,
кий, оцінюючи
його небуденний
талан і високомистецьку
форму віршів. критик Євген
Іван
Колос, чеський
дослідник Антонін
Гартл, навіть і москвофілський
Недзельський,
оцінюючи
його
небуденний
талан
і
високомистецьку
форму віршів.

«Ця
моваповернення
становила суміш
місцевих
українських
діалектних,
російських
і церковно-слов’янських
Після
з Рима
Зореслав
повністю
віддав себе
монашому
діяльному життю
елементів…
письмі нагадувала
російську
мовур.попередніх
українська вимоі науковомунадослідженню.
22 вересня
1935
відбулися сторіч…
в Хусті Місцева
збори «Товариства
Підва… і деякі церковнослов’янські фонетичні особливості… надавали їй особливого звучання». In:
карпатських українських письменників і журналістів», де вибрано Степана Сабола його
Штець М. Українська мова в Словаччині. Соціолінгвістичне та інтерлінгвістичне дослідження.
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Після 6повернення
Зореслав повністю
віддав
себе монашому
діяльному життю
містоголовою
.Від 1930 р.з Рима
ОО. Василіяни
перебрали
від єпархії
редацію «Благовістнинауковому
дослідженню.
22 вересня
1935 р. відбулися
в ХустіСерця
збориХристового»
«ТовариствавПідка», іякий
від січня
1935 р. виходив
як «Благовістник
Пресв[ятого]
карпатських
українських
письменників
і журналістів»,
де вибрано
Степана
Сабола
Ужгороді.
Вживався
в ньому правопис
за граматикою
І. Панькевича.
У серпні
1935
р. Зо-його

містоголовою.
Відредактора
1930 р. ОО.
Василіяни
перебрали
єпархії
редацію
реслав
прийняв місце
журналу
та значно
піднісвід
рівень
цього
дедалі«Благовістнипопулярнішого
ОО. 1935
Василіяни
видавали
так само журнал
«MisionбrСерця
Najsv[jatiљoho]
ка»,місячника.
який від січня
р. виходив
як «Благовістник
Пресв[ятого]
Христового» в
SercaУжгороді.
Isusovoho»
для зісловачених
греко-католиків
на східнословацькому
РедакВживався
в ньому правопис
за граматикою
І. Панькевича. Удіалекті.
серпні 1935
р. Зотором
став знов
такимісце
Степан
Севастіян
Сабол. та значно підніс рівень цього дедалі популярреслав
прийняв
редактора
журналу
Після
2 листопада
1938
р.,само
так як
Словаччина
і Підкарпатська
нішогоВіденського
місячника. арбітражу
ОО. Василіяни
видавали
так
журнал
«Misionбr
Najsv[jatiљoho]
РусьSerca
втратили
значну для
частину
своєї території.
Після інвазії
мадярів до Ужгороду,
Зореслав
Isusovoho»
зісловачених
греко-католиків
на східнословацькому
діалекті.
Редаккороткий
перебував
у Малому
Березному,Сабол.
звідки його відкликали до Хусту, де він став
торомчас
став
знов таки
Степан Севастіян
директором
єпархіального
«Алумнеум».
Тими
днями мабуть
кожен
Після
Віденського хлоп’ячого
арбітражу інтернату
2 листопада
1938 р., так
як Словаччина
і Підкарпат«горів»
про Україну.
Не частину
дивно, що
відважний
поетПісля
– ієромонах,
який щедонедавно
ськадумкою
Русь втратили
значну
своєї
території.
інвазії мадярів
Ужгороду,
гордо
проголосив
«Ні не
………..,
а Україна!»
ставзвідки
капеланом
Січі.
Зореслав
короткий
часМосква,
перебував
у Малому
Березному,
його Карпатської
відкликали до
Хусту,
Він завжди
був присутнім
на єпархіального
нарадах Головного
командування
і дуже
добре орієнтувався
де він став
директором
хлоп’ячого
інтернату
«Алумнеум».
Тими днями
у справах
між сусідніми
розвиток
процесу відпоет
автономії
до
мабутьвідносин
кожен «горів»
думкою державами,
про Україну.бачив
Не дивно,
що відважний
– ієромонах,
«державності»,
бачив гордо
і особисті
ставлення
діячів
до даних
проблем.став
Було
його
який ще недавно
проголосив
«Ніокремих
не Москва,
………..,
а Україна!»
капеланом
обов’язком
стоятиСічі.
й біля
які присутнім
вмирали зана
спільну
ідею.
Свої відомості
про березКарпатської
Вінсічовиків,
завжди був
нарадах
Головного
командування
і дуже
неві добре
дні 1939
р. передав упередусім
в історичній
«Віддержавами,
угорської Русі
до розвиток
Карпатської
орієнтувався
справах відносин
міжроботі
сусідніми
бачив
проце7 
України»,
під псевдонімомбачив
Юрійі Боржава
Особисті спогади
передав
у
су відопублікованій
автономії до «державності»,
особисті. ставлення
окремихвін
діячів
до даних
8 10
розповіді
«Добраніч,
мамо…»
, та устояти
розмові
записаній
Іваном
14 спільну
червня 1991
р.Свої
проблем.
Було його
обов’язком
й біля
січовиків,
якіРебриком
вмирали
за
ідею.
9 11
у Пряшеві,
підпро
час березневі
першого повернення
на рідну вземлю
.
відомості
дні 1939 р. Зореслава
передав передусім
історичній
роботі «Від угорської
Мадярський
уряд
в
короткому
часі
після
легкої
перемоги
почав
забезпечувати
заРусі до Карпатської України», опублікованій під псевдонімом Юрій
Боржава. Особисті
брану
територію
новимиузаконами.
Само собою,
що по всьому
Закарпатті
знайомий
Зо-Ребспогади
він передав
розповіді «Добраніч,
мамо…»
, та у розмові
записаній
Іваном
реслав
не був
у Хусті
нових умовах.
Мадярський
окупаційний
уряд вирішив
риком
14 бажаним
червня 1991
р. у вПряшеві,
під час
першого повернення
Зореслава
на рідну
позбутися
землю.і всіх василіян, що не були уродженцями Підкарпаття або Мадярщини. Тому
на території Пряшівщини опинилось 12 українських монахів. Канонічне оформлення
Мадярський уряд в короткому часі після легкої перемоги почав забезпечувати заВасиліянської спільноти на Пряшівщині наступило в половині липня 1939 р., коли о.
брану територію новими законами. Само собою, що по всьому Закарпатті знайомий ЗоАрхимандрит Д. Ткачук, ЧСВВ, грамотою з дня 9 липня 1939 р., назначив о. Севастіяна
реслав не був бажаним у Хусті в нових умовах. Мадярський окупаційний уряд вирішив
С. Сабола, ЧСВВ, настоятелем Василіянських ченців у Словаччині та Протектораті Чехії
позбутися і всіх василіян, що не були уродженцями Підкарпаття або Мадярщини. Тому
й Моравії з правами ігумена і тимчасово протоігумена10.12на підставі декрету Східної
на території Пряшівщини опинилось 12 українських монахів. Канонічне оформлення
6
Василіянської
спільноти
наКарпатської
Пряшівщині
наступило
в половині липня 1939 р., коли о.
Боржава
Ю. Від Угорської
Русі до
України.
США, 1956.
7
Архимандрит
Д.
Ткачук,
ЧСВВ,
грамотою
з
дня
9
липня
1939
р., назначив о. Севастіяна
Сабол,С.: «Добраніч, мамо…». // Світло, – 3, 1973. – Канада. – С. 113
– 117.
810 С. Сабола, ЧСВВ, настоятелем Василіянських ченців у Словаччині та Протектораті Чехії
Ми горіли Україною. / зап. І. Ребрик. // Дукля, – 40, 1992. – № 1, – С. 27 – 35.
911 й Моравії з правами ігумена і тимчасово протоігумена.10 на підставі декрету Східної
АГУ-ЧСл., ч. 135/39, За кн: Сабол С. Причинки до історії Провінції св. Кирила і Методія в Чехос11
Конгрегації
Римі, Василіянського
з дня 4-го березня
року
, Генеральна
Курія
перетворила
дотепеловаччині.
// Нарисвісторії
чину 1948
святого
Йосафата.
Рим, 1992.
– Серія
ІІ., – С. 482.
1012
Позволення
Східної конгрегації
з дня
4. 3. 1948, ч. 127/48,
в АГУ-Східна
За кн:
рішню Генеральну
делегатуру
в Чехословаччині
на Провінцію
підКонгрегація.
покровом Апостолів
Сабол С. Причинки до історії Провінції св. Кирила і Методія в Чехословаччині. // Нарис історії Ва
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12
11 13
Конгрегації
Слов’ян, св. вКирила
Римі, зйдня
Мефодія
4-го березня
, а окремим
1948 року
листом
, Генеральна
назначила о.
Курія
Севастіяна
перетворила
С. Сабола,
доте13
перішню
Генеральну
делегатуру в Чехословаччині
Провінцію
покровом Апостолів
ЧСВВ,
першим
її Протоігуменом
. Але недовго віннапобув
на ційпід
«посаді».
Слов’ян,
Кирила
й Мефодія
,14а окремим
листом
назначила
о. Севастіяна
14-го св.
березня
1947
р., коли 12
поліція
ув’язнила
пароха
св. Климента
в Празі С.
о. Сабола,
П. ГучЧСВВ,
першим
її Протоігуменом
.15Але недовго
він побув на
цій «посаді».армією,14 Сека, ЧСВВ,
звинувативши
його у13співпраці
з Українською
повстанською
14-гоСабол
березня
коли поліція
ув’язнила
пароха св.
Климента
в Празіплан
о. П. такого
Гучка,
вастіян
як 1947
його р.,
настоятель
намагався
довідатись
більше
про задній
14 16
ЧСВВ,
звинувативши
його23
у співпраці
з Українською
повстанською
, Севастіян
несправедливого
арешту.
червня 1948
р., коли Зореслав
виїхав ізармією
Пряшева,
напевно,
Сабол
як його настоятель
намагався довідатись
більше
про
задній років.
план такого
не подумавши,
що сюди повернеться
тільки через
багато
десятків
Під часнеспрапереведливого
червня 1948
р., уколи
Зореслав
виїхавдо
із нього
Пряшева,
не побування
наарешту.
нарадах23
Католицької
акції
Братиславі
дійшли
вісті,напевно,
що в Пряшеві
думавши,
що сюдиагенти
повернеться
черезвін
багато
десятків
років.
Під час П.
перебування
його розшукують
НКВД. тільки
Із Пряшева
дістав
від свого
настоятеля
Булика та
на нарадах
Католицької
у Братиславі
дійшлизадо
нього
вісті, що в Пряшеві
владики
П. Гойдича
наказакції
якомога
скоріше відійти
межі
Чехословаччини.
Деякиййого
час
розшукують
агенти вНКВД.
Із Пряшева
він дістав
настоятеля
П. Булика та влаС.
Сабол перебував
Угерському
Градищі,
в Брновід
та всвого
монастирі
ОО. Редемптористів
у
дики
П. Гойдича
наказ
якомога ближче
скорішедо
відійти
за межі кордону
Чехословаччини.
Деякий
час
Ліб’єйовицях.
Звідти
перейшов
австрійського
у монастир
«Святий
С.
Сабол іперебував
в Угерському
Градищі,
в Брно
таразом
в монастирі
Редемптористів
Камень»
в неділю 22-го
серпня 1948
р. вдалося
йому,
з двома ОО.
монахинями,
перейутиЛіб’єйовицях.
Звідтина
перейшов
ближче доперебували
австрійського
у монастир
«Святий
кордон і потрапити
волю. Поступово
воникордону
у містах
Лінц, Зальзбург
та
Камень»
і в неділю
22-го
серпняв 1948
р. до
вдалося
йому, разом уз двома
Інсбрук, поки
вдалося
перейти
Італію
їхніх настоятелів
Римі. монахинями, перейти кордон
і потрапити
волю.доПоступово
перебували
вони
містахпроцес
Лінц, Зальзбург
та
Від понеділка
13-гона
грудня
суботи 18-го
грудня 1948
р. утривав
перед празьІнсбрук,
поки вдалося
в Італію
до їхніх настоятелів
у Римі.
ким Державним
Судомперейти
проти «групі
бандерівців»,
які за звинуваченням,
згуртувалися в
Від понеділка
13-гореспубліки.
грудня до суботи
18-говвійшли
грудня в1948
р. тривав процес
перед
празь1945-1947
роках проти
Ніби вони
безпосередній
контакт
із чужими
ким Державним
Судом проти
«групі бандерівців»,
які зареспубліки
звинуваченням,
згуртувалися
військовими
чинниками,
чим поповнили
злочин проти
та злочин
військовоїв
1945-1947
роках проти
Ніби вони їх.
ввійшли
безпосередній
контакт із чужизради в обставинах,
щореспубліки.
особливо обтяжують
18-го вгрудня
1948 р. Державний
суд в
ми військовими
чинниками,
чим поповнили
проти республіки
та злочин
військоПразі
видав присуд
на звинувачених
членів злочин
бандерівської
цивільної мережі.
41-річний
15
вої зради
в обставинах,
особливо
обтяжують
грудня 1948
р. Державний
суд
Степан
Севастіян
Сабол,що
ігумен
Чину св.
Василія, їх.
був18-го
засудженний
на досмертну
тюрму.
в Празі
видав10-річчя
присуд на
звинувачених
членів
бандерівської
цивільноївмережі.
З нагоди
поетичної
творчості
Зореслава
ОО. Василіяни
Жовкві 41-річний
вирішили
Степан
Сабол, ігументаЧину
св. зібране
Василія,видання
був засудженний
наВступ
досмертну
тюрзробитиСевастіян
авторові несподіванку
видати
його творів.
про нього
му15.17 Олександр Мох і книжка вже була частково надрукована. Але задля другої моснаписав
З нагоди
10-річчя
поетичної
Зореслава
ОО.була
Василіяни
в Жовкві
вирішили
ковської
окупації
Галичини
вона творчості
не вийшла.
У 1943 році
підготовлена
збірка
поезій
зробити
авторові
несподіванку
видати зібране
видання
його творів.
проНКВД
нього
Зореслава
з назвою
«Блакитні та
ескадри».
Коли поет
через пошуки
йогоВступ
агентами
написав вОлександр
Мох
і книжка
вжеїїбула
частково
надрукована.
Але задля
другої мосховався
монастирях
Чехії,
залишив
рукопис
та інші
цінні речі сестрам
Василіянкам.
ковської
окупації
Галичини
вона не вийшла.
1943
році була
підготовлена
збірка поезій
Щоб
уникнути
можливій
«трагедії»,
сестри У
були
змушені
спалити
усі пакуночки
ЗореЗореслава
назвоюз «Блакитні
Коли поет
через
пошукипатріотична
його агентами
НКВД
слава. Так з«пішла
димом», за ескадри».
словами самого
поета,
найбільш
збірка
поховався
в монастирях
її рукопис
та інші
цінніщо
речі
сестрам
Василіянкам.
езій написана
в період,Чехії,
коли залишив
всі «горіли
Україною»
і вірили,
Україна
напевно
буде!
ЩобПотрапивши
уникнути можливій
сестри
були
змушені спалити
усі студії,
пакуночки
Зоредо Риму, «трагедії»,
Зореслав мав
нагоду
доповнити
свої фахові
перервані
слава.
Так «пішла
з димом»,
за словами
самого
патріотична
збірка поще в 1935
році. Після
написання
дисертації
пропоета,
одногонайбільш
з найвизначніших
українських
езій
написана
в період,
всі «горіли
Україною»
і вірили,
що Україна отримав
напевно ступінь
буде!
полемістів
кінця
ХVI і коли
початку
XVII столітть,
Мелетія
Смотрицького,
Потрапивши
до16Риму,
Зореслав
мав нагоду
доповнити
свої фахові
студії,
перервані
доктора
богословії.
Згодом
він переїхав
до США,
де поступово
поселився
в Юнієтавні,
ще в 1935 Гемтремку
році. Післяанаписання
проЙосафата
одного з найвизначніших
українських
Бедфорді,
від 1987 р.дисертації
у парафії св.
у Ворені. Це й була
його остання парафія.

силіянського чину святого Йосафата. Рим, 1992. – Серія ІІ., – С. 489.
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Грамота зз дня
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3. 1948,
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тв.
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GKB archív v Prešove, 463/1947, (1 – 3921) BA – S, zaistenie gr.-kat. farára P. Hučku v Prahe pre
podozrenie spolupráce s banderovcami. (1140).
15
1416
Цінний
про підготовку
підготовкузнищення
знищеннягреко-католицької
греко-католицької
церкви
на Пряшівщині
на підставі
Цінний документ
документ про
церкви
на Пряшівщині
на підставі
власвласного
переживання
С. Сабол
книзі «Голгота
греко-католицької
в Чехословачного переживання
подавподав
С. Сабол
у книзіу «Голгота
греко-католицької
церкви вцеркви
Чехословаччині»,
яка
чині»,
вийшлаяка
друком
вийшла
у Видавництві
друком у Видавництві
ОО. Василіян���������������������
ОО.
��������������������
в�������������������
������������������
Римі��������������
Василіян
у������������
�������������
1978 ������
році��
в Римі
. у 1978 році.
1517
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S. S. Sabol, OSBM: De Meletio Smotryckyj polemista anticatholico, Excerpta ex Dissertatione ad
Lauream in Facultate theologica, Apud curiam Generalem Ordinis Basiliani s. Josaphat, Romae 1951.
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полемістів
Зрозуміло,
кінця
щоХVI
Зореслав
і початку
навіть
XVII
в Америці
столітть,неМелетія
залишивСмотрицького,
покликання «місіонера
отримав ступінь
друко16 18
доктора
ваного слова».
богословії
На сторінках
. Згодомканадського
він переїхавжурналу
до США,«Світло»
де поступово
в роках
поселився
1967-69ввів
Юнієтавні,
рубрику
Бедфорді,
«Багато людей
Гемтремку
запитує…».
а від 1987
Американська
р. у парафіїпровінція,
св. Йосафата
починаючи
у Ворені.з Це
1950
й була
р., щомісяця
його остання
видавала
парафія.
замість журналу популярно-релігійні книжечки «Слово доброго пастиря». Степан Зрозуміло,
Севастіян Сабол
що Зореслав
написавнавіть
та видав
в Америці
п’ятнадцять
не залишив
таких книжечок,
покликанняз яких
«місіонера
три вийшли
друкопід
ваного
псевдонімами
слова». На І.
сторінках
Магура,канадського
М. Станканинець
журналу
та С.
«Світло»
Ягодовський.
в рокахВарто
1967-69
згадати
вів рубрику
і його
«Багато
наукову роботу
людей запитує…».
«КатолицтвоАмериканська
і православіє»,провінція,
яка була написана
починаючи
з нагоди
з 1950 р.,
900-их
щомісяця
роковин
видавала
Східноїзамість
Царгородської
журналусхізми
популярно-релігійні
(1054-1954)17. книжечки «Слово доброго пастиря». Степан Щоб
Севастіян
портрет
Сабол
Степана
написав
Севастіяна
та видав
Сабола,
п’ятнадцять
ЧСВВ,таких
був цілісним,
книжечок,
треба
з яких
ще згадати
три вийшли
його
заслуги
під псевдонімами
у написанні
І. Магура,
гімну доМ.
1000-ліття
Станканинець
хрещення
та С.Русі,
Ягодовський.
музику якого
Вартонаписав
згадатиМирон
і його
Федорів
наукову роботу
з Філаделфії.
«Католицтво
С. Сабол
і православіє»,
має заслуги і яка
на появі
була богослужби
написана з нагоди
праздника
900-их
святого
роковин
Во19
Східної
лодимира
Царгородської
Великого – утрені,
схізмивсеночної,
(1054-1954)
вечірні
.
та божественної літургії. Написав він так
самоЩоб
богослужбу
портрет Степана
в честь усіх
Севастіяна
українських
Сабола,
святих.
ЧСВВ,
Священний
був цілісним,
синод
треба
української
ще згадати
грекойого
заслуги
католицької
у написанні
церкви і Папа
гімнуРимський
до 1000-ліття
погодилися
хрещення
з його
Русі,
пропозицією
музику якого
і міжнаписав
церковніМирон
свята
впровадили
нове святоС.– Сабол
Неділю
всіх
українських
святих.
Зореслава
не сталосвятого
між нами
Федорів
з Філаделфії.
має
заслуги
і на появі
богослужби
праздника
Володимира
20 лютогоВеликого
2003 року–на
утрені,
94 році
всеночної,
життя. вечірні та божественної літургії. Написав він так
самоВбогослужбу
дебюті «Зі всерцем
честь усіх
у руках»
українських
(Ужгород,
святих.
1933)
Священний
виразно відбилося
синод української
бажання грекопоета
експериментувати,
католицької церкви яке
і Папа
притаманне
Римський майже
погодилися
всім зпочатківцям.
його пропозицією
Експерименти
і між церковні
торкалися
свята
не
впровадили
лише звукової
нове свято
організації
– Неділю
вірша
всіх(рими-ехо,
українських
алітерації,
святих. Зореслава
асонанси, не
тощо),
сталострофічної
між нами
структури
віршів
(широка
шкала
віршових форм від сонету до верлібру), але полягали
20
лютого 2003
року
на 94 році
життя.
вониВй,дебюті
наприклад,
«Зі серцем
у використанні
у руках» народнопісенних
(Ужгород, 1933) виразно
мотивів, відбилося
чи повторюванні
бажання
того
поета
саекспериментувати,
мого мотиву в багатьох
яке притаманне
метафорах18,майже
що позначають
всім початківцям.
різні домени.
Експерименти
Зореслав послідовно
торкалися
дотримується
не лише звукової
ритмічної
організації
організації
вірша вірша,
(рими-ехо,
підпорядковуючи
алітерації, асонанси,
їй риму йтощо),
порядок
строфічної
слів. Реструктури
зультатом такого
віршів підходу
(широкає шкала
часте вживання
віршових граматичних
форм від сонету
рим до
(одногрупних,
верлібру), але
найчастіше
полягали
дієслівних)
та багатоу інверсій,
що донароднопісенних
певної міри знижує
високучихудожню
вартістьтого
поезії
вони й, наприклад,
використанні
мотивів,
повторюванні
саЗореслава.
мого мотиву в багатьох метафорах20, що позначають різні домени. Зореслав послідовно
дотримується
Чим більше
ритмічної
поет метафор
організації
утворить
вірша,
напідпорядковуючи
ту саму тему (хочїйвони
римуней традиційні),
порядок слів.тим
Результатом
яснішим стає
такого
текст.
підходу
Кількість
є часте
метафор,
вживання
що граматичних
використовують
рим однакову
(одногрупних,
домену,
найчастіше
збагачує
дієслівних)
образність віршів,
та багато
розкриває
інверсій,авторську
що до певної
концепцію,
міри знижує
й таким
високу
чином
художню
інтенсифікує
вартість
естетичпоезії
не враження твору.19 Зореслав використовує, наприклад, для передання болю за націю,
Зореслава.
якийЧим
є поштовхом
більше поет
до написання
метафор утворить
багатьохна
віршів
ту саму
йоготему
дебюту,
(хочдомени
вони не
крові,
традиційні),
сліз, сироти,
тим
яснішим
серця в руках,
стає текст.
вогнюКількість
тощо.
метафор, що використовують однакову домену, збагачує
образність
Множина
віршів,
мотивів
розкриває
«пророкавторську
– Мойсейконцепцію,
– Христос й
– Месія
таким –чином
співець
інтенсифікує
– поет» в творчості
естетич21
закарпатського
не враження твору.
поета
Зореслав
поєднанавикористовує,
в одне ціле темою
наприклад,
національного
для передання
визволення
болю за
танацію,
пере1618
Сабол Севастіян.
Католицтво і православіє.
Нью-Йорк,пророків
1955.
живання
за долю українського
народу. Описуючи
чи самого Месію, Зореслав
Сабол
Севастіян.
Католицтво
і православіє,
друга. Нью-Йорк,
1992.
звертає
увагу на
їхнє страждання,
що частина
стало результатом
їхньої
відваги проповідувати
Ми горіли
Україною.
/ зап. І.визволення
Ребрик. // Дукля,
- 1, 1992,
- С.чином,
35.
«слова
правди»
з метою
народу.
Таким
з першого погляду релігійні
19

Поняття метафори розглядаємо за роботою словацького дослідника В. Крупи (Metafora na rozhranн
17
vedeckých
Сабол Севастіян.
disciplín. Bratislava:
Католицтво
Tatran.
і православіє.
1990). НаНью-Йорк,
його думку
1955.
метафору утворюють дві домени – доСабол
мена АСевастіян.
(тенор) і домена
Католицтво
Б (вегікулум),
і православіє,
при чому
частина
сутьдруга.
метафори
Нью-Йорк,
полягає1992.
в тому, що автор розповідає
про
Ми домену
горіли Україною.
А використаючи
/ зап. І. одну
Ребрик.
чи більше
// Дукля,
ознак
– 1, 1992,
домени
– С.
Б. 35.
Відношення між окремими доменами
18
Поняття
метафори
розглядаємо за роботою словацького дослідника В. Крупи (Metafora na rozhraní
В. Крупа
називає
темою.
20
vedeckých
disciplín.
1990).
На його
думку метафору
дві домени – доПорів. Krupa,
V.: Bratislava:
Metafora naTatran.
rozhranн
vedeckэch
disciplнn.
Bratislava утворюють
: Tatran. 1990.
21
мена
А (тенор) ідослідник
домена Б (вегікулум),
при чомузсуть
метафорищо
полягає
в тому,
що автор розповідає
Словацький
В. Турчані, виходячи
твердження,
метафора
є поєднанням
двох слів
про
домену незвичайному
А використаючи
чи більше мовлення,
ознак домени
Б. Відношення
доменами
в контексті,
дляодну
нейтрального
розглядає
риму як т.між
зв. окремими
вертикальну
метафоВ.
темою.двох слів, які в уяві читача виступають парою й утворюють певні асоціяції.
ру,Крупа
тобто називає
як поєднання
19
Порів. Krupa,
V.: Metafora
rozhraní
vedeckých
disciplín..
Tatran.вірша
1990.слова, які мають
В. Турчані
доводить,
що поет na
часто
підсвідомо
кладе
в кінцевіBratislava:
позиції рядків
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який
поштовхомнових
до написання
багатьох
віршів
його дебюту,
домени крові,
сліз, сироти,
віршієнабувають
семантичних
пластів
патріотичного
спрямування
й звернення
до
серця
в руках,тогочасного
вогню тощо.
тих постатей
суспільного життя, що диспонували впливом на широкі народМножина
мотивів
«пророк
– Мойсей
– Христос
– Месія – співець
– поет» в творчості
ні маси.
У вірші
«Зі серцем
у руках»
відтворено,
наприклад,
сюжет покликання
Мойсея
вивести народ з рабства на волю, який в українській літературі використав також Іван
закарпатського
поетабачимо
поєднана
в одне цілевикористання
темою національного
визволення
та переФранко. У С. Сабола
й франківське
образів весни,
бурі й грому
по
живання
за долю
українського
відношенню
до суспільних
змін.народу. Описуючи пророків чи самого Месію, Зореслав
звертає
на їхнє
страждання,
стало Месія,
результатом
їхньої
відваги
проповідувати
Крімувагу
багатьох
біблійних
мотивівщо
(пророк,
Мойсей,
хрест...)
і мотивів
сакраль«слова
правди» з метою
визволення
народу.поклони....)
Таким чином,
з першого
поглядуЗореслава
релігійні
ного походження
(молитва,
дзвін, сповідь,
перевагу
в творчості
вірші набувають
семантичнихпоходження
пластів патріотичного
спрямування
звернення
до
посідають
мотивинових
загальномовного
(серце, кров,
ліра, пори йдня,
передусім
тих
тогочасного
життя,
що дорога,
диспонували
впливом на широкі народвечірпостатей
– враховуючи
небеснісуспільного
світила, різні
дерева,
тощо).
ні маси.
У віршівіршів
«Зі серцем
у руках» відтворено,
наприклад,
сюжет співпадають
покликання Мойсея
В більшості
закарпатського
поета вертикальні
метафори
із мета20 волю, який в українській літературі використав також Іван
вивести горизонтальними.
народ з рабства на
форами
Наприклад, у вірші «Мотто», який описує процес поетичної
Франко.
У коли
С. Сабола
бачимо
й франківське
використання
весни, бурі
й грому
по
творчості,
із серця
виходять
пісні, наповнені
сумом іобразів
переживанням
за долю
нації,
відношенню
до суспільних
основна
тональність
вірша змін.
виражена горизонтальними метафорами «багато пісень є у
багатьох
біблійних мотивів
мотивів
сакральлірі Крім
моїй ...
/ коли відізвуться
в задумі(пророк,
німій, / яМесія,
плачу, Мойсей,
я рвусь, яхрест...)
ридаю»,і «із
кожної
струного
дзвін,
сповідь,
поклони....)
перевагу
в орди»,
творчості
ни
всепоходження
капає кров»,(молитва,
«у хвилинах
скорботи
і мук
/ пускаю пісень
моїх
які єЗореслава
в повній
посідають
мотививідтвореними
загальномовного
походження
(серце,«страждання
кров, ліра, пори
дня, передусім
згоді
з образами,
римою:
«любов – кров»,
– кохання»,
«орди
вечір
– враховуючи
небесні
світила,
різні дерева,
дорога,співвіднести
тощо).
– акорди».
Поезія «Мій
храм»
представляє
задум автора
поетичну творчість
В більшості огненної
віршів закарпатського
поета
вертикальні
співпадають
із метаіз принесенням
жертви у храмі.
Наведений
образметафори
не лише відтворює
священне
22
форами
Наприклад,
у вірші «Мотто»,
описує процес
поетичної
значеннягоризонтальними.
поезії, але й увиразнює
настирливість
почуттів який
та стихійне
натхнення
поета
творчості,
коли ізщо
серця
виходять
пісні, наповнені
сумом і на
переживанням
за долю
нації,
під час писання,
більше
ніж у самому
вірші, помічаємо
рівні рими: «вогнів
– спів»,
основна
вірша
виражена
горизонтальними
метафорами
«багато
пісень
єу
«вінків –тональність
спів», «пісень
– вогень»,
«горінню
– натхнінню».
Подібним
способом
рими
лірі моїй ...–/ коли
відізвуться
в задумі
німій, /виражають
я плачу, я рвусь,
я ридаю»,
кожної
стру«жахлива
злива»,
«судний день
– вогень»
у вірші
«Перед«із
бурею»
загрозу
ни
все капає
кров»,
«у хвилинах скорботи і мук / пускаю пісень моїх орди», які є в повній
Червого
Смока
із Кремлю.
згодіМіж
з образами,
відтвореними
римою:
«любов
– кров»,
«страждання
кохання», «орди
мотивами
першої збірки
Зореслава
можна
побачити
передусім–гіпертрофію
сло–ваакорди».
Поезія «Мій
задум
автора
поетичну
творчість
кров. Знайдемо
йогохрам»
там 33представляє
рази (наведене
слово,
абоспіввіднести
слова, утворені
від нього).
Моіз принесенням
огненної поміж
жертвиусі
у храмі.
Наведений
образ не
лише відтворює
священне
тив
крові переплітається
важливі
моменти поезій
Зореслава.
Кров знаходиться
значення
поезії,вале
й увиразнює
настирливість
та стихійне
натхнення
поета
в душі, в серці,
піснях,
в «лірі», кров
падає із її почуттів
струн, стікають
нею рани...
завжди
це
під час писання,
що більше
ніж унастійні
самому конфлікти
вірші, помічаємо
на рівні рими:
«вогнів – спів»,
субстанція,
що абсорбує
в себе
й трансформує
їх у незавершеність.
«вінків
– спів»,
«пісень
– вогень»,
«горінню
натхнінню».
Подібним зспособом
З наведеним
мотивом
вузько
пов’язаний
мотив– ліри,
взятий Зореславом
антики. Врими
сис«жахлива
– злива»,
«судний
день –ліри
вогень»
виражають
вірші «Перед
загрозу
темі образності
Зореслава
домена
позначає
творчийу доробок
поета бурею»
на основі
теми
Червого
Смока
із Кремлю.
поетичної
творчості.
Метафора «гра на лірі – поетична творчість» вузько пов’язана з
Між мотивами
збірки
Зореслава
можна побачити передусім гіпертрофію слометафорами
«поет першої
– співець»
та «вірші
– пісні».
ва кров.
Знайдемо
його
тамЗореслава
33 рази (наведене
або слова,
утворені
відвнього).
МоПоява
наступної
книги
«Сонце йслово,
блакить»
(Ужгород,
1936),
якій «критив
поміж
усі важливі
моменти
поезій
Кров знаходиться
вавекрові
серцепереплітається
у долоні» замінила
сонячна
гармонія,
заявила
проЗореслава.
зрілість поетичного
таланту
в душі, Композиційно
в серці, в піснях,
в «лірі»,
кров
падає
із її збірки
струн, до
стікають
нею рани...
завжди це
автора.
поет
поділив
вірші
другої
трьох розділів
– Молодість,
субстанція,
що Криця.
абсорбує в себе настійні конфлікти й трансформує їх у незавершеність.
Срібні дзвінки,
З наведеним мотивом вузько пов’язаний мотив ліри, взятий Зореславом з антики. В сис20
Словацький
дослідник
В. Турчані,
з твердження,
що доробок
метафорапоета
є поєднанням
двохтеми
слів
темі
образності
Зореслава
доменавиходячи
ліри позначає
творчий
на основі
в контексті, незвичайному для нейтрального мовлення, розглядає риму як т. зв. вертикальну метафовирішальне
загальній
образності
поетичного
твору.парою
Такимй чином
виникає
відношення
ру,
тобто як значення
поєднанняв двох
слів, які
в уяві читача
виступають
утворюють
певні
асоціяції.
міжТурчані
горизонтальною
(свідомо
утворену
у рядках
вірша
абовірша
на рівні
цілого
В.
доводить, метафорою
що поет часто
підсвідомо
кладепоетом
в кінцеві
позиції
рядків
слова,
які вірша)
мають
та
вертикальною
метафорою
(тобто
парами слів,
утворюючих
й вертикальна
вирішальне
значення
в загальній
образності
поетичного
твору.риму).
ТакимГоризонтальна
чином виникає
відношення
метафори
можуть взаємно
співпадати,
доповнювати
одна другу,
але вірша
й взаємно
протистояти.
Порів.
між
горизонтальною
метафорою
(свідомо
утворену поетом
у рядках
або на
рівні цілого–вірша)
Turčány,
V.: Rэm vметафорою
slovenskej poézii.
Veda.
1975. s. 6. риму). Горизонтальна й вертикальна
та вертикальною
(тобтоBratislava:
парами слів,
утворюючих
22
Порів. можуть
Ференц взаємно
Н. Поезія
і поети Закарпаття.
Літературно-критичні
статті.протистояти.
— Ужгород,– 2003.
метафори
співпадати,
доповнювати
одна другу, але й взаємно
Порів.–
С.
271.
TURČÁNY,
V.: Rým v slovenskej poézii. Bratislava: Veda. 1975. s. 6.

188

поетичної
Збірка принесла
творчості.новий
Метафора
тип ліричного
«гра на лірі
героя
– поетична
та його переживання.
творчість» вузько
Новимипов’язана
є і засобиз
його
метафорами
вираження.
«поет
Поет
– співець»
пластично
та «вірші
використовує
– пісні».періоди доби та року в усіх їхніх виявах.
Повністю
Поява тут
наступної
засяяликниги
кольорові
Зореслава
картини
«Сонце
природи.
й блакить»
Зокрема, (Ужгород,
друга частина
1936),
збірки
в якій
містить
«кривваве
собісерце
широкий
у долоні»
діапазон
замінила
імпресіоністичних
сонячна гармонія,
краєвидів.
заявилаНайчастіше
про зрілістьпоет
поетичного
вживає колорит
таланту
весни
автора.таКомпозиційно
зими. У збірціпоет
«Зі серцем
поділивввірші
руках»другої
зима збірки
пов’язана
до трьох
з «чимось»
розділів
негативним.
– Молодість,
На
першому
Срібні дзвінки,
плані Криця.
вона наводить враження холоду, суму, смерті, тиха, яке виходить із постійного
Збірка
страху,
принесла
з передчуття
новий тип
трагедії.
ліричного
Зовсім
героя
інший
та його
настрій
переживання.
відображений,
Новими
наприклад,
є і засоби
у
вірші
його вираження.
«Зима над Поет
Ужгородом»,
пластично
щовикористовує
ввійшов до другої
періодизбірки
доби та
Зореслава.
року в усіх
Тутїхніх
першорядвиявах.
не
Повністю
місце займає
тут засяяли
мотивкольорові
тиші, який,
картини
однак,природи.
уже тісно
Зокрема,
пов’язаний
другаз частина
мотивомзбірки
спокою.
містить
Цей
спокій
в собі широкий
не є плодом
діапазон
байдужості,
імпресіоністичних
але разом ізкраєвидів.
«сяйвом сонця»
Найчастіше
відтворює
поет вживає
глибокий
колорит
стан
гармонії.
весни та зими.
… Величний
У збірці
спокій
«Зі серцем
приходить
в руках»
небозводом
зима пов’язана
/ ... І дихає
з «чимось»
на землюнегативним.
віддихом надхНа
ніння./
першому
... Іплані
тисячі
вона
сніжин
наводить
палають
враження
сяйвомхолоду,
сонця…
суму,
[3/44].
смерті, тиха, яке виходить із постійного
Новим
страху,
явищем
з передчуття
(в порівнянні
трагедії.
з дебютом
ЗовсімЗореслава)
інший настрій
є вірші
відображений,
писані верлібром,
наприклад,
в якиху
автор
вірші свідомо
«Зима над
уникає
Ужгородом»,
тяжіння до
щометафоричності,
ввійшов до другої
й відтвореними
збірки Зореслава.
імпресіоністичними
Тут першорядкартинами
прагнемотив
передати
відтінки
глибини
своїх переживань.
Вірші «Квіт
не місце займає
тиші,якнайтонші
який, однак,
уже тісно
пов’язаний
з мотивом спокою.
Цей
яблуні»,
спокій не«Літургія
є плодомранку»,
байдужості,
«Блакитний
але разом
усміх»,
із «сяйвом
«Ранком»,
сонця»
«Самотність»
відтворює глибокий
таким чином
стан
стають
гармонії.
детально
… Величний
розробленими
спокій приходить
документами
небозводом
мікрочасу
/ ... однієї
І дихаємиті
на землю
поетового
віддихом
життя.надхніння./
В 1963
... І тисячі
р. в Нью-Йорку
сніжин палають
вийшло накладом
сяйвом сонця…
«Карпатського
[3/44]. союзу» вибране з творчості
Зореслава
Новимпід
явищем
назвою
(в порівнянні
«З ранніх весен».
з дебютом
ПоетЗореслава)
крім віршів
є вірші
перших
писані
двохверлібром,
збірок, виданих
в яких
вавтор
Ужгороді
в 30-х
роках
ХХ століття,
залучив до книжечки
поезій іімпресіоністичними
одинадцять віршів,
свідомо
уникає
тяжіння
до метафоричності,
й відтвореними
які
картинами
помістивпрагне
до розділу
передати
«Дома
якнайтонші
й на чужині».
відтінки
Хочглибини
автор біля
своїх
надпису
переживань.
розділуВірші
датує «Квіт
написання
яблуні»,
віршів
«Літургія
рокамиранку»,
1939 –«Блакитний
1962, фактично
усміх»,
лише«Ранком»,
один вірш«Самотність»
з-поміж них був
таким
написаний
чином
встають
60-х роках,
детально
а саме
розробленими
вірш «Спомин»,
документами
присвячений
мікрочасу
подіям
однієї
Карпатської
миті поетового
України.
життя.
Решта
віршів
В 1963
циклу
р. в«Дома
Нью-Йорку
й на чужині»
вийшлобула
накладом
написана
«Карпатського
в 40-х рр. ХХ
союзу»
ст. йвибране
(на рівніз творчості
художніх
образів
та під
їхнього
формального
вираження)
співпадає
віршами
зб. виданих
«Сонце йв
Зореслава
назвою
«З ранніх весен».
Поетповністю
крім віршів
першихз двох
збірок,
Ужгороді
блакить».в 30-х роках ХХ століття, залучив до книжечки поезій і одинадцять віршів, які
помістив
Підсумовуючи,
до розділуможна
«Домасказати,
й на чужині».
що лірику
Хоч автор
Зореслава
біля характеризує
надпису розділу
передусім
датує написанпсихологічна
ня віршівточність
роками асоціативних
1939 – 1962, фактично
зближень,
лише
майстерність
один вірш творчого
з-поміж них
переосмислення
був написанийджев 60рел
х роках,
й багатогранність
а саме вірш «Спомин»,
його метафоричних
присвячений
уявлень.
подіямСвоєю
Карпатської
натхненною
України.
творчістю
Решта віршів
поет
відіграв
неабияку
роль у духовному
інтегруванні
східної
гілок українства,
в
циклу «Дома
й на чужині»
була написана
в 40-х рр.західної
ХХ ст. йта(на
рівні художніх
образів та
21
подоланні
їхнього формального
національно-культурної
вираження) повністю
маргінальності
співпадає
Закарпаття.
з віршами
зб. «Сонце й блакить».
Підсумовуючи, можна сказати, що лірику Зореслава характеризує передусім психологічна точність асоціативних зближень,
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УДК 821.161.2-31 Нечерда

Саєнко В. П.
(Одеса, Україна)

МІФОЛОГЕМА МІСТА У РОМАНІ «КВАДРО» БОРИСА НЕЧЕРДИ
Об’єкт спеціального аналізу в статті – мало вивчений, але вкрай знаковий для сучасної української літератури роман «Квадро», що за рівнем увиразнення філософської
глибини мотиву «переживання святості» у розчахнутому світі становить аналог «Останньої книги», за яку Борис Нечерда був посмертно удостоєний Національної Шевченківської премії. Міфологема Міста постає як наочний образ того, як матерія чинить
спротив людському свавіллю на Землі, волюнтаризму без меж і спину. Саме тому досліджується взаємодія реалістично зображеного топосу міста (з легко впізнаваними
прикметними рисами Одеси) і широкоформатного образу-символу, що локалізується не
лише в голографічну модель, але трансформується й у щось метафізичне. Місто трактується у романі як міфологема, сповнена багатством асоціативних зв’язків.
Ключові слова: міфологема, топос Одеси, образ-символ Міста і його естетичні
функції.
Объект специального исследования в статье – малоизученный, но весьма знаковый для понимания современной украинской литературы роман «Квадро», который
по уровню обнажения философской глубины мотива «переживания святости» в разобщенном мире есть своеобразным аналогом «Останньої книги» Бориса Нечерды, посмертно удостоенного Национальной премии имени Т. Шевченко. Мифологема города
предстает как наглядный образ того, как материя отвергает беспредел человека на
Земле, волюнтаризм без границ. Именно поэтому специально изучается взаимодействие
реалистического изображения топоса города (в нем легко узнается Одесса) и широкоформатного образа-символа, локализующегося не только в голографическую модель, но
и трансформируемого в нечто метафизическое. Город трактуется в романе как мифологема, исполненная многообразия ассоциативных связей.
Ключевые слова: мифологема, топос Одессы, образ-символ города и его эстетические функции.
The object of the investigation in the article – the novel «Quadro» – is poorly studied but
quite significant for general understanding of modern Ukrainian literature. In the depth of
philosophic analysis of the motive of «passing through sanctity» in the disjointed world this
novel makes the analogue to «The Last Book» («Ostannya knyga») by Borys Necherda, that
was awarded the National Shevchenko Prize posthumously. Mythologeme of the City appears
to be the symbol of how matter rejects borderless voluntarism and the lawlessness of human on
the Earth. That is why the interaction of realistic image of the topos of the city (that is easily
identified with Odessa) and metaphysical image-symbol of the City is studied properly. The
City is interpreted in the novel as a mythologeme full of diverse associations.
© Саєнко В. П., 2008
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Key words: mythologeme, topos of Odessa, image-symbol of the City and its functions.
Те, що Борис Нечерда не був новачком у сфері прози, а вмів її добре вигладжувати,
досягаючи досконалого мистецького ефекту економними художніми засобами, доводить
аналіз його вершинного твору – роману «Квадро». На жаль, досі опубліковано лишень
журнальний (отже, скорочений і відповідним чином редагований) варіант твору, хоч рукопис існує... Та і цей опублікований за життя письменника текст справляє враження
цілком завершеної художньої системи, привабливої рисами досконалості як на змістовому, так і формальному рівнях. Стан духовної кризи роздвоєної сутності людини після
падіння тоталітарної системи, у ситуації «пост», метафорично і по-філософськи глибоко
зображено у романі Бориса Нечерди «Квадро», в якому постає синдром, коли за думкою
Д. Белла, «реальність стає…соціальним світом,.. який засвоюється головним чином через взаємодію свідомостей інших людей» [1: 54]. А властивий людині потрійний склад
(згідно з новозавітньою антропологією) – тілесний, душевний і духовний – втрачає принцип цілісності, перетворюючись на носія предметно-практичної діяльності, внаслідок
чого внутрішньо особистість руйнується, бо «з трьох основних системних цінностей
– Людина, Влада, Багатство – вона вибрала дві останні, та й то не в сутнісному їх призначенні, а лише в зовнішніх проявах. Людині немає перед ким зупинятися, немає про що
думати (влада, багатство – це не «хто», а «що»)» [2: 51-56] (Курсив мій. – В. С.).
Традиційне вирішення в українській літературі моделі світу будови через усталені
структури (степ, поле) митці ХХ ст. примножують ще однією ціннісною домінантою
– образом міста. Урбаністичні мотиви в осмисленні моделі світу розгортаються ними
через основну бінарну філософську опозицію «зодчество» – «руїна».
В художній інтерпретації автора «Квадро» образ міста концептуально насичений, це
– своєрідний універсум як прообраз держави, в якій завжди схрещуються протилежні
сили у їхньому противенстві, де філософські категорії Життя/ Смерті/, зла/ Добра/, Вірності/ зради знаходять своє полярне вираження. І так буде завжди, доки існує людина
як індивід, бо кожен трактує світ, що його оточує, по-своєму і досягає своїх цілей і мрій
різними шляхами. Важливий також і підтекст, що випромінює максима Тібулла «Рим
– Вічне місто», завдяки якій алюзійно підкреслюється колорит Одеси і її чарівних принад,
як і відштовхуючих рис, серед інших міст світу. Водночас підкреслена іронія у співвіднесеності вічного Рима і порівняно з ним молодого міста, в якому вчувається інфантильність, змішана з прагненням до зрілої встояності. Це непряме світло, що спрямоване на
героїв, діючих на кону твору, з одного боку, а з другого, – заявлена чітко авторська позиція у ставленні до них. Борис Нечерда через образ міста трактує екзистенційні мотиви
так відчутно, що філософські висновки постають органічними в судженнях і психомотиваційній сфері героїв, як, скажімо, сентенції такого типу: «Світ не вигаданий, а лише
здеформований уявою або ж твоїми уявленнями про нього» [3: 29], – говорить Юнак
Нетребі. І не в самому місті справа: «Ти…прагнеш утекти від цього міста, від тутешнього
мерзенного життя, хоча добре усвідомлюєш або принаймні здогадуєшся, що втікаєш до
такого ж самого життя, де і самотність владарює, і людська роз’єднаність» [3: 30].
Прикметно те, що внутрішній розлад особистості, прагнучої зрозуміти хаотичний
світ навколо себе, вирізнити себе як індивідуальність серед багатьох подібних, обезличених, подано Борисом Нечердою через образ лабіринту, з якого прагнуть вибратися
герої «Квадро», що уособлює місто, в якому існують тисячі таких лабіринтів і ламаються
десятки доль. Тому з’являється необхідність з цієї «полівалентної світової заплутаності,
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де стільки зваб і кривих житейських доріг, віднайти власну стежку, що здатна вивести у
світ краси до берегів людських вартостей» [5: 26]. І у підтексті твору проступає силует
автобіографічного досвіду виплутування з життєвих пасток, який пережив чистий юнак,
яким був Нечерда на зорі своєї юності, потрапивши з провінції до Одеси, в невидимих і
потайних лабіринтах і катакомбах якої легко втратити нитку Аріадни – позбутися життєвої скверни і не заплямувати білі шати юначого максималізму, до яких письменник мав
особливий сентимент. Це прагнення людини подолати пастку становить предмет художнього зображення письменника, який, вдаючись до гіперболи і гротескних форм, розгортає апокаліптичну картину безнадії, що викликає у п’яти героїв твору стан безцільного
блукання передусім у лабіринтах власної свідомості, що матеріалізується у міфологемі
Міста. Невипадково персонажі твору знову і знову повертаються на одне й те ж саме
місце, бредучи по колу і намагаючись віднайти єдино правильну дорогу, яка виведе їх за
межі гинучого Міста.
Образ лабіринту має «подвійне значення – космічне й еротичне. У першому випадку
– це втрата духу у процесі творення, у дусі неоплатонізму це – гріхопадіння. Відповідно шлях від центру лабіринту назовні це – повернення до духовних цінностей» [6: 158].
Лабіринт – місце, де легко «заблукати, занепасти духом, лабіринт асоціюється з відчаєм
тих, хто блукає, не чуючи свого внутрішнього голосу, який закликає до духовності, або
тих, хто позбавлений розуміння законів і віри. Він уособлює також труднощі і випробування на шляху, які кожна людина повинна перемогти в пошуках себе, центру власної
особистості, де відбувається друге народження. Традиційно лабіринт пропонував три
шляхи: один, що веде в нікуди, символ блукання, підсвідомого; другий складався з безлічі
поворотів, де легко загубитися, символ непосильної ноші, яку людина навалює на плечі;
і третій – що веде на відкритий світлу простір, символ безпосереднього Знання. Там, де
ми очікуємо знайти чудовисько, ми знаходимо Бога; там, де збираємося вбити іншого,
– приносимо в жертву своє власне ego; там, де маємо надію вийти на поверхню (до зовнішнього світу), – досягаємо центру власного існування; там, де розраховуємо залишитися на самоті, – опиняємося наодинці з усім світом» [6: 209-210] (Курсив мій. – В. С.).
Є художній смисл у тому, що в трактуванні Бориса Нечерди герої «Квадро» прагнуть
будь-якою ціною пробитися із зони у центр. Через те і проходять через лабіринт-випробування. Адже з символом лабіринту пов’язана загальна основна ідея – «втрата «духа» у
процесі створення, тобто «падіння» у неоплатонічному трактуванні, і випливаючу звідси
потребу повернення до духу шляхом віднаходження «центру». Ідея лабіринту широко
використовувалася у середньовічній архітектурі. Проходження через мозаїчний лабіринт, сконструйований на підлозі чи на землі, прирівнювалося до символічної подорожі
у Святу землю. В контексті асоціацій з сатаною лабіринт – знак підсвідомості, а також
загубленості і віддаленості від джерела життя. За Еліаде, головне завдання лабіринту
полягало в охороні «центру», що фактично означало ініціацію і святість, безсмертя й
абстрактну реальність... Водночас лабіринт можна пояснити і як варіант учнівства для
неофіта, котрий мусить навчитися знаходити вірний шлях, що веде у потойбічний світ
з країни мертвих» [7: 282-284]. Образ лабіринту в «Квадро» справді питомий за варіативністю значень. Стану розгубленості і загубленості Огарок і Нетреба, Гарматюков і Ягода,
Шумерович і Полковник Без, Юнак і Незнайомець позбуваються через пошук свічок,
що є символом надії і перемоги над приписами зони і країни мертвих. Митець доцільно
вводить образи часопростору, які складаються у топоси, що живуть і діють за законами
естетичної навантаженості. За Марком Павлишиним, «топос – не просто штампований
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загальник, а естетична структура будь-якого розміру (від індивідуального образу чи мотиву до оповіді), яка повторюється і може бути прочитана як носій різних арґументів»
[8: 144].
Образ Міста як розчахнутої свідомості людини і суспільства наприкінці епохи – це
той же образ лабіринту, в якому проходять свій шлях тисячі доль, це окремий мікросвіт
з безліччю мікросвітів. Місто є своєрідним Універсумом, котрий «здатний містити не
тільки конкретний час і простір, але й те, що наповнює життя кожного його мешканця
– спогади, переживання, мрії, надії» [9: 212]. У двох своїх романах (детективі «Смерть
кур’єра» і філософському «Квадро») автор відразу ж уводить читача в атмосферу Одеси, уважно спостерігаючи за характером одеситів через їх поведінкові моделі, манеру
висловлення, повернення до історії. Показуючи не фасадну і парадну сторону Одеси, а
негативний бік – той, що, за логікою Юліуша Словацького, асоціюється з терням, колючкою у нозі Європи, письменник діалектично трактує образ міста як феноменального й
універсального топосу. У «Квадро» Одеса впізнається поволі, за допомогою поступового
нанизування топографічних деталей і називання автором таких, притаманних лише цьому місту топосів, як Потьомківські сходи, Чумка-гора, Привоз, вулиця Пушкінська (хоча
назва останньої поширена, але в Одесі вона прямо зв’язана з південним місцем заслання
великого поета і його поетичними рефлексіями у сприйнятті міста початку ХІХ століття
у віршованому романі «Євгеній Онєгін»). Одеса постає трансформованою у зображенні
Бориса Нечерди: замість романтичного образу овіяної флером чарівності приморської
перлини, ідеального місця, де райськи живеться, Одеса постає руїною у формі післяядерної доби, в часі напередодні і після катастрофи, «після-поступу» (Тамара Гундорова),
коли цивілізацію забуто, коли все можливе і неможливе зредуковано. Компонент вписаності Міста в після-апокаліптичні реалії вельми питомий інструмент для увиразнення
ситуації кінця світу, «ендизму» (Джон Барт) – закінчення без кінця. Важливість гіперреальних картин апокаліптичної занедбаності в інтерпретації автора «Квадро», коли людей
майже немає, місто переживає льодовиковий період, що триває вже досить довго, будинки зруйновані, все зламано, покручено, як після страшного вибуху, тотального знищення всього живого, безперечна. І виконано це в дискурсивній манері постмодернізму, що
позначена тяглою дозою іронічності, застосуванням форм умовності, неоготичної і необарокової поетики. Образ міста у романах «переростає в надсубстанціональний образ,
незалежний і самодостатній. «Місто» як символ локалізується не лише в голографічну
модель, але трансформується й у щось метафізичне» [9: 212], негативну територію.
Прикметними характеристиками образу Міста як спотвореного, викривленого світу,
панування Хаосу, а не Ладу у Всесвіті є його вияв у вигляді зламаних і розтрощених
будівель, спустошених вулиць, купи покручених іржавих залізобетонних конструкцій і
водночас божевільний та ще й віртуальний карнавал його жителів, усупереч масовим
вбивствам тих городян, що залишились у зоні відчуження (роман «Квадро»). Це наочний
образ того, як матерія чинить спротив людському свавіллю на Землі, волюнтаризму без
меж і спину. Слово і праведне діло як спосіб облаштування внутрішнього і зовнішнього
Храму, необхідного для повноцінного життя людини, – така думка закодована у символіці роману Бориса Нечерди. Місто – «зовсім інший світ, тут треба жити подвійним
життям – думати одне, а говорити інше, приховувати свої почуття» [10: 257]. Тому місто
– звужений, «обмежений залізними ґратами простір, антихрам» [10: 300-301].
Концептуально насиченим є і топос Міста. Парадоксально, що для того, щоб вибра
тися з Міста, герої повинні спочатку потрапити у нього. Повторюване перемежування
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топонімів, називання вулиць та яскравих об’єктів Міста (таких, як Морвокзал, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи, Чумка-гора, новий ЦУМ біля Привозу, вокзал)
надає ефекту його впізнаваності. Зі сторінок твору перед читачем постає Одеса з її Фонтаном, Оперним театром, пляжами, маленькими і своєрідними двориками (кожен на свій
лад, як, скажімо, дворик на Малій Арнаутській, де на початку ХХ століття стояв затишний особнячок Корейка – героя «Дванадцяти стільців» І.Ільфа і Є.Петрова). Але зображена в апокаліптичний момент – у період другого льодовикового періоду. Місто виступає
чужим і холодним (зовсім не Одесою-мамою, а мачухою) по відношенню до героїв твору.
Густа насиченість, за частотністю вживань і символічною наповненістю, образу міста
в тексті роману Бориса Нечерди надає дії схожості з театральною виставою і притчею.
Візуальність зображення (конкретика і умовність водночас) на кону і за театральними
лаштунками при обмеженій кількості виконавців дії – героїв, своєрідно узгоджується з
параболічністю, коли «оповідь немовби віддаляється від даного часопростору і, рухаючись по кривій, повертається назад, висвітлюючи явище художнього осмислення у філософсько-естетичному аспекті» [11: 573]. Так у взаємоперехресних променях освітлення
(художніх акцентах, які складаються в концепти) постає незамасковане, реалістично достеменне й універсальне, символічне.
Якщо в ряд вибудувати різноманітні знаки-мініхарактеристики Міста, що ними урізноманітнює свою оповідь автор, вдаючись до епітетів, вийде цікава закономірність, заґрунтована на перетіканні конкретного у всезагальне і навпаки, на включенні до опису
часу глобальних змін наприкінці ХХ століття алюзійного і ремінісцентного полів аж надто віддалених хронотопів. Тому Місто в інтерпретації Бориса Нечерди постає суперсучасним, з одного боку, й анахронічним, – з другого. Воно впізнаване й умовно-карнавальне водночас. Воно включається в систему нарації з властивою для нього легендарністю,
що знаково закріплюється в культурній традиції. Воно постає як транстериторіальний
мегаполіс, широко відомий у світі, більше навіть за інші популярні міста. Воно набуває
рис «государства-города» [3: 37] «державного міста» [3: 47], «проклятого міста» [3:
49], «любосного міста» [3: 51], «бутафорного міста» [3: 52], Міста, яке кваліфікується «Рим, Рим у нас тепер!», химерний «вавилонський мурашник» за умови малолюддя
[3: 54], «Ноїв ковчег» [3: 60], «правдиве місто» [3: 62], «вічний город», «поживне місто», «людський вавилон» [3: 64], яке втратило свій вираз веселого і грайливого. Отже,
на вістрі амбівалентності й оксюморонності окреслюється багатогранна картина міста,
яке виконує, з одного боку, функцію losi genius (генія місця), а з другого, – занедбаної і
спотвореної території, бо живуть у ньому самі чоловіки без жінок – «позаяк у місті не
лишилося жодної жінки, позаяк їх одурили і вивезли…» [4: 10]. Градаційно нанизані на
стрижень образні варіанти міста відіграють ключову роль в ампліфікації смислу і підтексту роману «Квадро», герої якого вирушили його лабіринтами в пошуках золотого
руна. І хоч задовга часова дистанція відділяє «Квадро» від «Дванадцяти стільців», хоч
обидва твори не схожі за сюжетом і жанром, але незримий зв’язок між ними існує, і
доволі міцний. Мова йде про полемічну й інтертекстуальну налаштованість «Квадро»
по відношенню до творів І. Ільфа і Є. Петрова про болючі пошуки золотого руна в часи
невірні, збурені, темні, якими виявилися для Одеси і для України початок і кінець ХХ
століття. Тільки одні персонажі шукають мільйон, щоб утвердитися в житті, знайти свій
маленький плацдармик добробуту і сталості на збіглій хвилі, інші ж – прагнуть знайти
свічки, вогники вічності у власній душі, щоб не піддатися хаосу і зледенінню, руйнуючій
ентропії. Оця одвічна людська пристрасть пошуків того, що за горизонтом, рух всупереч
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інерції застою, невпокореність і виклик долі щоразу актуалізують одісcею, не тільки
іменну, але й суспільну.
Центр Одеси, зображений у міфологемі Міста, постає відокремленим островом, відрубним – без засобів комунікації, без тепла і світла. Письменник метафорично поєднує
у змалюванні Міста описи залізобетонних конструкцій, воєнних складів, суцільного зледеніння, завдяки чому натякається, що зброя – одна з найважливіших складових життя
сучасних людей, – спотворює їх свідомість. Тому включається в дію символічно навантажений образ зграї вовків, що окуповує територію міста. Виникає помітний зв’язок у
таких виразних моментах твору: «Вовки... понаставляли запалі... морди в бік людського
вавилона і наслухали дружню в ньому канонаду. Там, у громадді домин, у бетонових нетрищах, – там, там...бухкало гарматно, там сичало шрапнельно, там уривчасто співало кульово... Вони (вовки. – В.С.) витріщувалися на місто, де вочевидь люди полювали на
людей... – адже й гадки не могли вони мати, що то через велике зледеніння відчахуються
дебелі гілляки, репаються стовбури, рушаться й гинуть могутні дерева платани, погребаючи під собою грімке залізяччя та бляху» [4: 63].
Але образ Міста не лише увиразнює місце проживання людей з пошарпаною і покрученою, зруйнованою свідомістю, на яке суне армія вовків – «чудернацька кавалерія без
вершників – ці вовчиська йшли лавами: що одна хвиля западала в байрак чи яругу, то вже
друга зринала на гребені слідом; так і слалися двигом за двиг, та і з тюпків на підбіжки
брались» [3: 62] – аж поки не «забовваніли крайні мури, дахи, нагромадження всього
рукотворного і моторошного» [3: 62]), місця, де цивілізація у своєму шаленому русі
вперед, не оглядаючись на пам’ять попереднього досвіду, досягла піку, за яким – спад,
загибель і нове народження в муках. Це уособлення закритої свідомості людини, яка
загубила відчуття «себе» і «свого» у світі приписів: «Оддалеки... появивсь армійський
автофургон із гучномовцями... Навздогін і звідусюди миттю поназбігалося багато людей, бралися за фургоном у підтюпки, ловили кожне слово, що вибулькувало через край
нахиленого глечиком бляшаного матюкальника» [3: 51]; «Ягоду відтіснили.., приставили
до стіни, мокрої на доторк, так ніби з неї вічно проступає кров розстрілюваних при ній»
[3: 51]. Ознака змертвіння людського у людині проступає і в такій характеристиці, як
«виснажений до трутизни пухир повітря» [3: 51].
Риса змертвілості оточуючого світу і природи яскраво подана автором шляхом зіставлення у творі колоритних пейзажних замальовок: «…день видався незлецький: дарма що
хмарно, все ж морозенко бравсь під десяток стопнів, і дрібен сніжок ряхтів пластівцями, так ніби луска судака перламутрова, і повітря гулке, і прозорінь»... [3: 50]. Пейзажні
картини у романі часто-густо співвідносяться зі станом мертвої природи на фоні порожніх приміщень, іржавого непотрібного залізяччя і брухту, мертвих предметів, створених
і зіпсованих людиною: «Проти сонця перлинилися наростені на руді трамвайових колій,
яскрів силікат і бетон під кутом, а скляне мливо під ногами своїм полиском і рипом
здавалося довговічнішим за сніг. Яке-небудь авто, приголомшене при тротуарі деревопадом, і який-небудь увалений навіс на зупинці чи перетворена на гамуз ажурна лава
для чекання, ...телефон-автомат, урна, розгромлений газетний кіоск або й будь-що інше,
виготовлене переважно з металу, – усе це при світлі яскравого сонця виглядало живим і неворожим рівно настільки, наскільки фабричні вироби не здатні боятися власної
протилежності –...брухту. Певно, між брухтом і всякою машинерією, з якої той брухт
урешті-решт і походить, немає різниці доти, допоки при перетворенні машинерії на
брухт не присутня людина бодай як свідок. Отже, все неживе, все з неживого–жило.
Однак то було життя умовне, вигадане»...[4: 29].
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У цьому описі, що являє собою візуальну метафору, як і в ряді інших, чітко простежується зв’язок між вираженням психологічно неврівноважених станів героїв і світу,
що їх оточує. Дана художня властивість пейзажу знаходить глибоке розкриття у такому
уривку з твору: «У медузяному пасмужжі туману, котре осідало до землі настільки
низько, що, зіп’явшись навшпиньки, можна було, як з неглибокої води, вистромити голову назовні, понад останню драглю, й можна було перехнябленим ротом ухопити ковток трохи рідиннішого повітря.., а проте...люди радіше горнулися до землі, роззиралися,
постававши мало не рачки. Придивлятися ж мали до чого: раз за разом.., поблизу (іноді
на відстані руки) путь їм перетинали тіні потвор о чотирьох клишах, і голові з рогами...
пахли ж і сіркою, і сечею, і брудом... І ніхто не згадав, що то, згідно законів оптики, туман відбиває їх самих, химерно при цьому викрививши, і що смердять вони собі-собою»
[4: 34].
Зображення зимового (льодовикового) періоду, що, за словами героїв, триває вже
протягом довгого часу, метафорично розкриває зледеніння живого світу, зчерствіння та
згрубілості людини, яка досягненнями такої цивілізації, котра переросла у техногенну
катастрофу, згубила природу й остаточно занапащує себе і все живе навколо. Чорнобильські алюзії просто-таки непереборні, сприймаються конкретно і чітко вирізьбленими на
тлі трагічної історії країни ХХ століття і межі тисячоліть.
Роздуми про істинну сутність людини в оточуючому світі, у Всесвіті, глибоко розкриваються автором у думках героїв твору, філософських сентенціях типу: «...хмаркою
найшли йому (Ягоді – В.С.) думки, десь-десь вичитані, сливе, чи позичені в уласної свідомості настільки мимохідь, що сприймалися допіру як крадіж. А йшлося от про що. В
природі влаштовано так, що все, що одного разу трапляється, вже відбувалося раніше
і станеться в майбутньому... Те, що мало місце хоч єдиножди, уже було і неодмінно повториться знов» [3: 50]. Або: «Може б, якби між руйновищ та випало б Огаркові нагледіти пса живого!.. чи котрусь іншу хатню худобину.., – може б, отоді спрожога б Огарок
гайнув би в розмисли про невмирущість усього теплокровного.., може б, і сказав був:
«...Якось воно та буде, ще не все втрачено, позаяк іще не вмерла Україна» [4: 29]. Свої
погляди на світ автор розкриває безпосередньо через роздуми героїв, їх переживання і
сумніви, наприклад, через думки Ягоди: «А що таке совість? Певно, дещось виключно
таке, що його не можна змінити. А тим паче–замінити на щось інше! Можна змінити
собі обличчя. Можна замінити гнилі зуби чи хворе серце на штучні або ж на донорські...
Лише совість не здатна живитися з донорства» [3: 33].
Як бачимо, Місто трактується у романі «Квадро» як міфологема, сповнена багатством асоціативних зв’язків. Передусім – з символікою ландшафту загалом, конкретизуючи «в ньому важливі символи рівня і простору, тобто висоти і розташування»
[7: 149]. Окрім конкретики одеського ландшафту, виразних описів просторових деталей,
паспортизації розташування і рівня, важливу роль відіграє комплекс цілої географії, що,
за логікою розгорнутих у романі подій і реакцій героїв, значною мірою втратила і не меш
інтенсивно втрачає властиву їй (географії) сакральність. «Міста закладалися у суворій
відповідності до вимог певного вчення; таким чином, місто саме ставало символом цього
вчення і суспільства, його послідовників. Міські стіни наділені магічною силою, бо були
видимим знаком тієї догми, котра пояснює і виправдовує братовбивство при заснуванні
Рима… Орнаменти слугують формою відбиття небесного Єрусалима. Біля міської брами
іноді можна помітити янгола з мечем» [7: 150]. У змалюванні міста Нечердою десакралізація висувається на перший план, затьмарюючи історію забудови Одеси як міста
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європейського, спонуканого до життя ідеєю класичної строгості і рівноваги в архітектурі,
античної калакагатії і вишуканої (за канонами античності) краси. Водночас лаври вічних
міст (більшою мірою Рима, аніж Єрусалима) у профанному вираженні алюзійно позначилися на обличчі Одеси, особливо наприкінці радянської епохи, коли суть достоїнства
переросли у вади. Зовнішня позолота, привабливість природного середовища, споганені
нестримними імпульсами до легкого життя та збагачення і принципом «ціль виправдовує засоби», підняли з дна душі зовні європеїзованого мешканця гарячого (за шкалою
пристрастей) Міста варварські інстинкти. І вони обернулися різноликим криміногенним
синдромом, що не пригнічувався і не лікувався, а вдосконалювався під орудою нових
остапів бендерів і віртуозів мімікрії.
Прикметою Міста у «Квадро» є дискретність простору, понижена соціальна і географічна визначеність, як і затемнена топографія країни. Посутньо і те, що герої існують
скупчено в одному місці, яке постійно міняють, рухаючись за своїм, лише їм відомим
маршрутом, виходячи з прихованої мети. Та цей рух накладено на карту місцевості, на
мережу вулиць, площ і бульварів, що зумовлено і жанровою прикметою роману подорожей з посиленим міфологічним колоритом. Зустрічі п’ятірки персонажів з Полковником
Безом, а далі Юнаком, Чоловіком, Незнайомцем сюжетно не вмотивовані. Важливим є
лише сам факт їх одночасного перебування в даному просторовому пункті. Тут проглядає
тенденція до колонізації простору романними персонажами, внаслідок чого переміщення
маленького контингенту відбувається вздовж силових ліній великого світу. І тут виникає
аналогія «Квадро» Б. Нечерди з дилогією «Дванадцять стільців» і «Золоте теля» І. Ільфа
і Є. Петрова. «Поетика цього типу походить із казки та міфу, а також з орієнтованих на
міф притч і алегорій, в яких невелика компанія центральних героїв слугує моделлю всього людства. Співрозмірність романного світу і географічного всесвіту в даному випадку
використовується не стільки з філософською метою, як у романі-притчі, скільки заради
побудови притягального авантюрного простору, достатньо широкого і водночас замкнуто-цілісного, підвладного автору і доступного для героїв, наданого в їх розпорядження,
цілком населеним ними та їх знайомими» [12: 62].
Ранг героїв впливає на панорамну точку зору. Так, епізодичні персонажі, другорядні постаті виступають у ролі статистів у різноманітних місцях дії (Юнак, Чоловік, Незнайомець). Головні ж герої – Полковник Без і п’ятірка його супутників та антагоністів –
тяжіють до ключових, стратегічних позицій відвідуваних місць. Знаменною є пристрасть
автора «Квадро» до кільцеподібних сюжетних побудов. І це наводить ще раз на аналогію
з романом «Дванадцять стільців», в якому емблематично представлено сюжет пошуку
захованого скарбу. Подібним сюжетом-емблемою пошуку свічок прикметний роман
«Квадро», який «маленьких» героїв вписує у «великий» світ, тяжіючи при цьому до парадоксу, котрий є формою філософствування, що призводить до іронічного офарблення
повіствування. Саме тому мотив «дороги» у романі Б. Нечерди виступає хрестоматійним
символом долі і життєвого шляху з поступовим підвищенням рангу засобів пересування.
Так, Огарок піднімається сходами на телевежу, хоч спершу рухався, як і всі, пішим ходом.
Постійне перетинання «верху» і «низу» в русі героїв так само репрезентативне з погляду
художнього увиразнення індивідуального начала.
Архетипна опозиція «верху»/»низу», якою оформляються різноманітні моменти
в долі і взаєминах героїв, широко використовується у «Квадро» серед інших символів.
У сцені випробування, яке вчиняють кодляки Полковникові Безу, запанікувавши, чи не
отруїв він їх часом подарованою ковбасою (діє принцип поширення психозу натовпу,
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коли в Нетреби заболів живіт, а потім і інші почали корчитися від болю), та перевіряючи,
чи правильним шляхом він їх веде до наміченої мети – свічок, той миттєво ховається від
небезпеки, видершись на флагшток на даху сакральної будови – райкому партії, порівнюваного Шумеровичем з синагогою. І таким чином вивищується над оторопілою бандою
втікачів із зони небезпеки, здобуваючи право бути керманичем руху по шляху порятунку.
«Сходами», що поєднують функції традиційної метафори для еволюції духовного і соціального планів з композиційними, як умотивовування градації, двічі піднімається Огарок. Уперше його, травмованого, підносить на верхній поверх стодоли Полковник Без,
що «дряпався під самий дах з Огарком на ґорґошах…» [4: 39] – і він вижив. Цей підйом
був запорукою одужання. Вдруге на телевежу піднімається сам Огарок, вдивляючись з
висоти пташиного польоту у безмежний простір, ніби заглядаючи в майбутні події, але
від спуску вниз він добровільно відмовився, отже, внутрішньо залишився на вершині,
хоча потерпів фізичний крах, символом якого є поза розпростертості після фатального
падіння.
Вагомою є і мізансцена, коли всі разом «новітні бойовики» видираються на башточку,
що «каланчою вивершувала височенький адмінкорпус» [3: 23] заводу, а далі «пожежними
сходинками дісталися до металевої ляди, над нею була ще дощата надбудовка…» [3: 23]
над круто положистим дахом. Саме з нього, послизнувшись, стрімко злітає вниз Ягода, але в останню мить рятується, втямивши пораду Гарматюкова розставити рогаткою
ноги і з усього розгону насилився на арматурний прут. Зате, прагнучи порятувати друга,
послизнувся на даху сам Гарматюков – упав долілиць. І ця смерть виявилася своєрідною ініціацією: «Лицем чистий був, цілий, якщо не рахувати пошкоджень…» [3: 24].
Врешті, залишаються троє: Ягода, Шумерович, Полковник Без. Але на цьому їх історія
не закінчується, ще не весь шлях вони подолали. І тут змінюється засіб пересування. За
підказкою Юнака, змаліла команда добирається у символічний Центр Міста човном, по
морю, не залишивши, проте, мрії убезпечити себе пересуванням на бетеері, який треба
ще відвоювати. І таким способом долаються останні кроки до порятунку. Тому і вибираються герої «Квадро» з мертвої зони відчуження до центру Міста, в якому люди
святкують вічний карнавал, човном, який є символом переправи, яку не всім героям
вдалося здійснити.
Отже, зображення міського простору в романі репрезентує дискретний показ настрою
персонажів, їхніх психологічних станів. Одвічна за тривалістю зима, льодовиковий період і туман у «Квадро» є способом опосередкованої характеристики людини в стані розгубленості, з одного боку, та душевної черствості, з другого. Простір – безживний, мертвий. Спершу безсистемний, а потім більш-менш упорядкований рух персонажів роману
у прагненні вирватися з нього – це рух по колу людей, «що пропадають одні за одними
в мороці, – картина пекельної топографії» [4: 301]. Недарма автор «Квадро» називає це
Місто Вавилоном, «вовчим Єрусалимом», Римом – місцем, де небо мали на меті скинути
на землю, де всі цінності людські виявилися примарними, перевернутими, зіпсованими; і
люди перестали розуміти одне одного, заговоривши різними мовами. За естетичною програмою місто (і це доводить аналіз роману «Квадро») сприймається у відповідних знаках
культури, які в свою чергу впливають на формування всієї художньої організації тексту.
Внаслідок цього художнє буття постає не стільки візуально об’єктивованим синтезом
різночасових форм у певній культурно-історичній цілісності, скільки полісистемною
єдністю взаємозалежних втілень гармонійного і абсурдного, що органічно співіснують,
підпорядковуючись ритмам і дихотомії життя. Останнє зумовлює розмикання часопрос198

тору у Вічність мотивом десакралізації центру, що має бути спрямованим до майбутньої
гармонії світу.
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МОДЕРНИЙ ДИСКУРС ЖАНРУ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ
В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті автор робить спробу дослідження впливу модернізму на становлення та
розвиток жанру поезії в прозі в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Розглядаються особливості поетики жанру. Аналізуються художньо-естетичні
мотиви поезії в прозі у творчості О. Кобилянської, В. Стефаника, Марка Черемшини,
М. Яцкова та ін.
Ключові слова: модернізм, жанр, поезія в прозі.
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В статье автор делает попытку исследования особенностей влияния модернизма
на становление и развитие жанра стихотворения в прозе в украинской литературе
конца ХІХ – начала ХХ века. Рассматриваются особенности поэтики жанра. Анализируются художественно-эстетические мотивы стихотворений в прозе О. Кобылянской,
В. Стефаника, Марка Черемшины, М. Яцкова и др.
Ключевые слова: модернизм, жанр, стихотворения в прозе.
In this article the author tries to investigate the influence of modernism on the appearance
and the development of poems in prose genre in Ukrainian literature at the end of the XIXth
– beginning of the XXth centuries. The specific features of this genre are considered. The poetic
style of poems in prose in the Kobylanska’s, Stefanyk’s, Cheremshyna’s, Yatskiv’s creation is
analysed.
Key words: modernism, genre, poems in prose.
Мистецька епоха кінця ХІХ – початку ХХ століття реалізувалася у неймовірній кількості напрямів, шкіл, течій, об’єднаних терміном «модернізм». Моделювання художньої
реальності, внутрішні душевні, психічні колізії індивіда, суб’єктивізація світоустрою
обумовили провідні теми модерного мистецтва. Засоби художньої виразності перетинали межі різних жанрів: колір став реалістичний в музиці, поезії, натомість музика проникала в поезію та прозу. На думку А. Гєніса, саме модернізм став «безцінним досвідом
синтезу, праобразом першої планетарної культури» [1: 202]. Митці ставили за мету впливати на систему сприйняття людини, а ефект «враження» став креативним чинником
конструювання художньої системи.
Провісником модернізму в українському красному письменстві стає жанр поезії в
прозі, що уособлює зняття певних обмежень щодо індивідуальності мислення, свідомості, мовних аспектів, естетичних засад. Тяжіння до естетизації ідеї та десакралізації
реальності, метафізика душевних переживань, психологічні ілюзії окреслили провідні
мотиви цього жанру у творчості Лесі Українки, О. Кобилянської, В. Стефаника, М. Яцкова, Марка Черемшини, М. Коцюбинського, Г. Хоткевича і навіть таких традиціоналістів
як С. Васильченко, Б. Грінченко. Становлення жанру поезії в прозі в українській літературі неоднозначно сприймає критика: від захоплення Б. Данчицького, М. Данька, М. Євшана, М. Сріблянського, до різко негативних оцінок з боку С. Єфремова, І. Труша та ін.
Радянське літературознавство трактувало поезію в прозі як «прагнення наслідувати чужі
зразки» [2: 68]. Протягом довгого періоду жанр залишається недослідженим, що зумовлюється ототожненням його з літературою декаденства. Сучасне українське літературознавство робить спроби реанімувати критичну рецепцію поезії в прозі, розглядаючи
естетичні концепції та стилістичні новації українських письменників, що використовували жанр поезії в прозі у своїй творчості, але актуальним питанням все ж залишається
системне дослідження типології жанру, а також особливостей генези та становлення поезії в прозі в українській літературі.
Щоб проаналізувати вплив модернізму на українську літературу зламу ХІХ – ХХ
століть, насамперед слід розставити деякі акценти стосовно тогочасної культурно-історичної ситуації. Український літературний процес межі віків характеризувався стійкою
«народницькою» традицією, специфіка якої тяжіла да національно-культурного герметизму. «Народницький» дискурс спирався, за Т. Гундоровою, на «позитивні типи, ідеологізовані кліше, побутові деталі знайомого життєвого світу, сентиментальну довірливу оповідь, здебільшого очевидця, християнську етику та традиційну мораль, зрештою
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– народнопоетичну символіку» [3: 46]. Такого плану обмеження творчої креації сприяли
зверненню українських митців до літературно-мистецьких рухів Європи. Прагнення
письменників до зображення внутрішнього світу людини, її чуттєвості, психіки обумовили тяжіння літератури до модерної концепції творчості. Відмінність художньої манери
новітнього мислення була визначена І. Франком на рівні «старої» та «нової» шкіл, що
розмежовувало поняття традиційності та новаторства в українській літературі. С. Павличко коментує вияви модернізму бажанням «протиставити нові ідеї естетизму інтелектуального західництва старому народництву. Народництво як філософія вичерпувалося,
в культурі з’явилось відчуття необхідності заміни старих ідеалів новими» [ 4: 109]. Отже,
наявність різних культурних практик в Україні сприяла активізації мистецького розвитку
країни кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Український модернізм означеного періоду був позбавлений теоретичної і організаційної канонізації. Одним із осередків модерного спрямування стало товариство «Молода муза», утворене в 1906 році у Львові. До його складу входили поети і письменники
П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, М. Яцків, композитор С. Людкевич, критик
М. Євшан та ін. Культуролог М. Попович зауважує, що це об’єднання було «явищем не
стільки української поезії, скільки української літературно-філософської культури» [5:
505]. Базовим культуротворчим постулатом «молодомузівців» стало гасло «мистецтво
для мистецтва», яке грунтувалось на особливому естетичному дискурсі.
Враховуючи тогочасний геополітичний фактор, поділ території України між АвстроУгорщиною та Росією, перші спроби асимілювати естетику європейського модернізму
на українських теренах роблять письменники західної частини України. Серед митців,
які першими поділяють ідеї європейського модернізму – О. Кобилянська, В. Стефаник,
Марко Черемшина, М. Яцків та ін. «Власне, визначити суть, – на думку М. Поповича,
– того різноликого явища, яке з легкої руки критиків-стародумів одержало спільну назву
«модерн», просто неможливо: декадентами, модерністами чи символістами народницька
реалістична естетика одразу вилаяла всіх, хто писав у різних нових манерах» [6: 505].
Консервативна народницька критика дорікала молодим літераторам зрадою національних гасел, поширенню ідей занепадництва, штучністю та протиприродністю стилістики.
Особливою популярністю в українських письменників на межі століть користується
жанр поезії в прозі, що уособлює новітню ідеологію модернізму. Синтезуючи мистецькі
сфери інтерсуб’єктивного, ідеального та художню образність амбівалентної свідомості,
цей жанр впроваджує українську модерну традицію. Уособлюючи феномен «золотої середини», певного жанру «між поезією та прозою», що поєднує прикметні особливості
двох основних родів літератури, явище «поезії в прозі» характеризується інтеграційними
тенденціями, елементами дифузії, наближенням до суміжних мистецтв (музики, малярства). Роль провісника модерну в українській літературі випала на долю саме жанру поезії
в прозі, який першим почав руйнувати стереотипи «народницької» концепції творчості.
Творчі пошуки українських письменників стали логічним продовженням розвитку
жанру поезії в прозі, що зародився в середині ХІХ століття у Франції. Українські літературознавці виводять коріння жанру поезії в прозі з творчості Ш. Бодлера, до прикладу
згадуючи його збірку «Petits poиmes en prose» (1861), але зарубіжні та російські літературознавці (М. Паран, С. Бернар, Н. Балашов) пов’язують виникнення жанру із збіркою
«Гаспар з пітьми» (1842) Алоїзіюса Бертрана, вбачаючи саме в творчості цього поета
формування типологічних характеристик нової літературної форми. Синкретизм поезії в
прозі передбачив майбутні інтенції модернізму (символізм, імпресіонізм, неоромантизм).
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Жанр розпочав своє існування як літературні замальовки, що намагались слідувати техніці живопису (творчість А. Бертрана), а до кінця ХІХ століття поезія в прозі набуває
різноманітних форм: спогадів, снів, марень, філософських і психологічних роздумів,
притч, легенд, казок, елегій. В українській літературі жанр поезії в прозі також мав ряд
тлумачень: образки, нариси, листи, ескізи, шкіци, етюди, акварелі. Ці назви засвідчують
характерні для поезії в прозі тенденції наближення різних родів мистецтва.
Жанр поезії в прозі набув популярності серед європейських модерністів кінця ХІХ
– початку ХХ століття. Свої мистецько-естетичні погляди в цьому жанрі виявляли французькі поети П. Верлен, С. Малларме, А. Рембо, Лотреамон, австрійські та німецькі
письменники П. Альтенберг, Р. Шай, Й. Шлаф, польські митці В. Оркан, Т. Міцінський,
С. Пшибишевський та ін. Так як західна частина України була в одноиу геопросторі з Європою, то цілком природно, що у письменників О. Кобилянської, В. Стефаника, Марка
Черемшини, М. Яцкова, Г. Хоткевича з’являються твори, що культивують відображення
окремих відчуттів, зміну настроїв, поривів. Л. Назаревич наголошує, що в літературній
творчості «увага письменника переносилася на інтимне життя людини, на її душу, а це
вимагало творення нових форм, кристалізації внутрішнього мовлення» [7: 108]. Характеризуючи літературні процеси межі століть, І. Денисюк наголошує на «безнастанній
трансформації структурних типів малої прози, стиль якої омузичується й збагачується
кольористичними образами» [8: 207]. Під впливом модерної поетики в українській літературі відбувається ряд змін: «у прозових жанрах, – як зазначає Н. Шумило, – (спостерігається тенденція до поширення «малих форм», жанрового синтетизму), у сюжеті твору
(щезає зовнішній, інтригуючий сюжет в традиційному розумінні, а натомість зявляється
сюжер внутрішній – лірико-психологічний, побудований на душевних колізіях героя),
у композиції (життя «виривається» окремими картинами натомість «заокругленості»,
«історії»), у мові (виникають внутрішні монологи, діалоги, невласне-пряма мова), у художніх засобах (художня «місткість» письма збільшується: виникає «підтекст», тропи
стають дедалі «психологічнішими», зокрема на зміну життєвій, достовірній подробиці приходить характерна художня деталь, тропи відіграють емоційно-оцінну роль)» [9:
121–122]. Суб’єктивність світовідчуття стала базовим чинником в структурі художнього
зображення. Концентрація уваги на чуттєвих порухах душі потребувала від письменників свободи мистецького самовияву, застосування новітніх засобів художньої виразності,
таких як складна метафоричність, образи-символи, поліфонічність, емоційний пафос,
інтонаційно-синтаксичні «фігури», словесні повтори, інверсії, антитези, градації, паралелізми, емоційно-риторичні звороти.
Символічні образи та розкутість авторської уяви моделюють образне та часопросторове сприйняття до рівня інтуїтивного усвідомлення. Жанр поезії в прозі на зламі віків в
українській літературі став уособленням тієї літературно-мистецької форми, яка акумулювала естетико-філософські візії модернізму з експериментальністю засобів художньої
виразності. Естетично-художню образність поезії в прозі І. Денисюк пояснює поетикою
жанру, яка «схилилась до рефлективності, ліричної медитації, безсюжетності, фрагментарності» [10: 178]. Жанр малої прози стає найбільш актуальним для відтворення нового
художнього мислення, впровадження особливої стилістичної манери та емоційного психологізму.
Принагідно слід наголосити, що на розвиток жанру поезії в прозі на українських
теренах вплинули не тільки модерні новації західних літераторів, але й творчість російського письменника І. Тургенєва. Перші зразки цього жанру в українській літературі – це
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переклади Лесі Українки поезій в прозі І. Тургенєва «Німфи» та «Які були хороші свіжі
рожі» (1895). Згодом з’являється власні твори цього жанру – «Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами...» (1900) та ін. Слідом за Лесею Українкою свої поезії в прозі
пише О. Кобилянська («Мої лілеї», «Акорди», «Рожі» (1897). Про знайомство письменниці з кращими європейськими зразками цього жанру свідчить цитата з її листа: «А поезії в прозі навчили мене писати Тургенєв, Якобсен і Андерсен» [11: 524]. Літературознавець Ю. Кузнєцов вказує на схожість назв поезій в прозі І. Тургенєва та О. Кобилянської:
«Нищий» – «Жебрачка», «Роза» – «Рожі», «Морское плавание» – «Через море» [12: 225].
Отже, жанр поезії в прозі в українській літературі з’явився під впливом як західноєвропейських мистецьких рухів так і російської літератури, зокрема творчості І. Тургенєва.
Слід зазначити, що першими жанр поезії в прозі опановують саме письменниці.
З цього приводу має рацію С. Павличко, зауважуючи, що до двох конфліктуючих принципів – народництва та модернізму, додається «ще одна ключова опозиція – жіночого і
чоловічого, або феміністичного і патріархального ...» [13: 68–69]. Модернізм та інтелектуалізм з пересторогою насамперед сприйняли письменники-чоловіки, чого не можна
сказати про жінок, для яких поняття «модернізм» та «фемінізм» на зламі століть практично ототожнювались. Моделювання образного світу, ідеалізація, містика, динамічність
переживань, естетизація духовного ідеалу, психологія та філософія особливої жіночої
душі знайшли відображення в особливому жанрі поезії в прозі, який виявився співзвучним віянням нового часу. Серед письменниць, що творили в цьому жанрі на початку
ХХ століття, слід назвати Х. Алчевську, Г. Комарівну, Дніпрову Чайку, Є. Ярошевську,
Л. Яновську.
На українських теренах письменники намагались втілити модерну естетику в жанрі
поезії в прозі, водночас додаючи до неї особливості фольклорної тематики та специфічні
художні прийоми. Неповторною стилістикою своїх поезій в прозі прикметний творчий
доробок В. Стефаника. З усіх його поезій збереглося 11, серед яких «Амбіції», «Ользі
присвячую» (1896), «У воздухах плавають ліси», «Вночі» (1897), «Вітер гне всі дерева»,
«Вечір» (1898) та ін. Захоплення жанром поезії в прозі українські літературознаці пояснюють перебуванням в Кракові, читанням західноєвропейської літератури різних шкіл та
напрямів, особистим знайомством з найпопулярнішим та наймоднішим поетом тогочасної Польщі С. Пшибишевським, хоча О. Гнідан зауважує, «якщо говорити про впливи, то
в ранніх поезіях в прозі В. Стефаника можна констатувати лише впливи усної народної
творчості або поезії Тараса Шевченка («Раненько чесала волосся», «У воздухах плавають
ліси» та ін.)» [14: 70]. Синтез новітньої естетики з народнопоетичними засобами засвідчив оригінальність поетики В. Стефаника.
Спорідненість поезій в прозі В. Стефаника та європейських зразків цього жанру
аналізує дослідниця Н. Яцків, зокрема, на основі типологічного зіставлення малої прози
В. Стефаника та Ш. Бодлера наголошується на низці спільних мотивів – це «використання двопланової символіки, подібних поетичних зворотів (образів-символів), барв, складної метафоричності, заснованої на багатозначності слів, переміщення кута зору зображення з об’єктивного на суб’єктивний, тобто прагнення до пізнання світу за допомогою
інтуїції, на ірраціональній основі, що розкривається через натяк, сугестію» [15: 10]. Риси
модерністичного стилю В. Стефаника Н. Яцків характеризує «розкутістю авторської
уяви, повною свободою мистецького самовияву, максимальною настроєвістю, зміною
вражень, глибоко символічними образами» [16: 10–11]. Наближення художніх критеріїв
поезій в прозі В. Стефаника до малярства неодноразово підкреслювали українські вчені.
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Г. Вервес зазначає, що «на письменника (В. Стефаника – О. Б.) у Кракові більше враження, ніж «Молода Польща», справила краківська школа художників, очолювана Яном
Станіславським, яка відзначалась економічністю засобів, інтересом до буденного життя,
що вона його опоетизовувала» [17: 79]. Дослідники творчості В. Стефаника знаходять
подібність сюжетів, деталей, тематики поезій в прозі українського письменника та польського художника, що засвідчує типологічну спорідненість поезій в прозі В. Стефаника
та родоначальника цього жанру А. Бертрана, для якого поштовхом для створення поезій
в прозі було малярство та прагнення застосувати малярські художні прийоми в літературі.
Аналізуючи творчий доробок В. Стефаника в жанрі поезії в прозі, слід зазначити
поєднання інтимних настроїв автора з посиленою символістською образністю та мовними новаціями. Інтимність поезії в прозі обумовлена ліричністю та сентиментально-чуттєвим пафосом жанру. Особливість ліризму поезії в прозі спонукала до образного моделювання внутрішнього світу суб’єкта. Персоніфікуючи власні враження, поет несвідомо
узагальнює внутрішній світ людини. О. Гнідан зауважує, що «Стефаник звертається до
жанру поезії в прозі особливо в трагічні моменти життя. А їх було чимало. Німів з болю.
Слова лишалися невимовленими, плач недоплаканим, спів недоспіваний. Тоді писав
«Confiteor» «для своїх приятелів», аби їм сподобатися, аби їм заплатити за те, що вони
приятелі» [18: 80]. Можливість вираження окремого почуття, стану, не турбуючись про
дотримання сюжетної лінії, стала визначальною ознакою популярності поезії в прозі для
поетів, що сповідували принципи естетики модернізму.
З прагненням оновити українську прозу, додавши до її арсеналу новий жанр, на зламі
століть дебютує український прозаїк М. Яцків. За своє довге творче життя цей письменник створював новий стиль, але саме звернення до поезії в прозі на початку творчого
шляху визначило його сутність, а також асоціації критиків з модернізмом. Як зауважує
М. Ільницький, його манера та художні пошуки початку століть «незвичні для сприйняття читачем, вихованим на традиціях української соціально-побутової прози, викликали
протилежні оцінки тогочасної критики» [19: 15]. Українські критики вбачали впливи Едгара По, Л. Андрєєва, особливо С. Пшибишевського на формування художньої манери
М. Яцкова. До жанру поезії в прозі М. Яцків вносить сатаністичні мотиви, містичність,
естетизацію та декоративність, що певним чином доповнює тематику поезії в прозі в
українській літературі.
Художня образність поезії в прозі Марка Черемшини має символістсько-імпресіоністичні ознаки. О. Гнідан наголошує на розмаїтті засобів художньої виразності автора, взятих переважно з народнопісенної поетики, серед яких «засіб контрасту у змалюванні
пейзажів, рефрен, художня недомовленість, ритмічність мови, метафори, порівняння,
символіка, асонанси, алітерації, слова-тавтології (ярами-байраками, рада-нарада, кривдагоре), слова-паралелі...» [20: 36–37]. Т. Гундорова обумовлює впливами західних літературних тенденцій сецесійний характер художніх мотивів поезії в прозі Марка Черемшини: «рослинна декоративність, замилування в психології тонких, імпресіоністичних
вражень і душевних переживань, в яких часто виявляється неусвідомлене бажання, нагнітання означень, в яких настрій переростає в естетичний жест, надмірна чуттєвість,
метафізичне страждання і одинокість, психологія смерти, стилізація» [21: 90]. Художньо-естетичні пошуки письменника в жанрі поезії в прозі вибудовували неординарну
образність та вражаючу силу емоційного впливу на читача.
Щодо модерної прози Г. Хоткевича, С. Павличко відзначає її еклектичність, риторич204

ність але й «водночас у ній знаходилось місце й для критичних пасажів, більш властивих
естетиці» [22: 123]. У своїх поезіях в прозі Г. Хоткевич майстерно зображає тонку нервову емоційність, психологізм, еротичні сцени, створює виразний світ почуття. Слід зазначити, що сексуальна розкутість в прозових мініатюрах обмежена культом романтичного
відношенням до жінки, ідеалізацією почуття кохання.
Отже, естетика жанру поезії в прозі на українських літературних теренах була
співзвучна новітнім мистецьким тенденціям. Культурний геопростір України сприяв
проникненню мистецької ідеології модернізму західноєвропейського зразка та асиміляції в українській літературі жанру поезії в прозі. Але поряд із західною традицією слід
зазначити вплив російської літератури, зокрема віршів у прозі І. Тургенєва. Жанр поезії в
прозі в українській літературі мав ознаки сецесійності та еклектики, які частково можна
пояснити загальними умовами розвитку модернізму в українській літературі, протистоянням домінуючих позицій народництва з одного боку та усвідомленням зростанючих
потреб засвоєння культурних надбань Європи з іншого. Щодо сецесійного забарвлення
естетичної манери письменників модерного спрямування, Т. Гундорова зупиняється на
таких її ознаках як «духовний і чуттєвий світ краси та любови, поетизація суму, туги,
своєрідна декоративність, меланхолія, екзотизм, естетично прикрашене страждання, еротизм разом з мотивами національної романтики, спіритуалістичною любовною релігією,
зверненням до символістської імажинативности й поганської мітології» [23: 90]. Модус
суб’єктивного, який програмував тематику та відповідні засоби художньої виразності
жанру поезії в прозі, співіснував у тісному зв’язку з культурно-мистецькими та філософськими засадами європейського модернізму і на межі ХІХ і ХХ століть став визначальним для творення індивідуальної української модерної творчості.
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ІНТЕНЦІЇ НЕОРЕАЛІЗМУ В МАЛІЙ ПРОЗІ В. ВИННИЧЕНКА
У статті розглядається неореалізм як синтетичний літературний напрям, що
поєднує риси реалізму, символізму і модернізму, з’ясовуються його типологічні ознаки.
Проводиться аналіз неореалістичних інтенцій у творах малої прози Володимира Винниченка, виявляються нереалістичні елементи оповідань.
Ключові слова: неореалізм, реалізм, символізм, модернізм, нереалістичні елементи,
синтетичний метод.
В статье рассматривается неореализм как синтетичное литературное направление,
объединяющее черты реализма, символизма и модернизма, определяются его типологические признаки. Проводится анализ неореалистических тенденций в произведениях малой прозы Владимира Винниченко, выявляются нереалистические элементы рассказов.
Ключевые слова: неореализм, реализм, символизм, модернизм, нереалистические
элементы, синтетический метод.
The article discusses neorealism as synthetic literature trend comprising features of realism,
symbolism and modernism resulting in the typological features stating. The author gives the
analyses of neorealistic tendencies in Volodymyr Vynnychenko’s short stories and defines nonrealistic elements the stories.
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На початку ХХ ст. в українській літературі спостерігається не лише наслідування,
як це було наприкінці ХІХ ст., а й відштовхування від «існуючої літературної традиції.
З часом питання модернізму в українській літературі поступово втрачає стилістичну
окресленість і формулюється в плані нової естетики і культурософії, які мали вписати
національне мистецтво і цілу культуру – новостворений феномен – у загальний літературний простір європейського модерного циклу» [1: 18].
Не пориваючи з класичними традиціями, реалісти шукали новизни у змісті й формі.
У певних течіях реалізму ХХ ст. відбулося порушення застиглих канонів, вихід за їхні
межі, бажання універсалізму, синтезу різних стильових форм і структур. Досить важко визначити термін, який би підкреслював сутність напряму, що складався. Звідси виникли й виникають доповнення до основного означення: «стихійний», «міфологічний»,
«психологічний», «критичний» тощо. Часом самі митці створювали словосполучення,
аби підкреслити оригінальність своєї художньої системи. Л. Андрєєв іноді називав свій
стиль, творчу манеру «умовним реалізмом», про «синтетичний реалізм» писав Є. Замятін. Свого часу була спроба користуватися терміном «реалізм ХХ століття» [2: 5].
Відбулося формування нового типу літератури, що синтезувала реалістичні традиції
з модернізмом. Поєднавши традиції реалізму та модернізму, виникає «неореалізм», тобто реалізм, оновлений за змістом та стилем. Неореалізму властивий «особливий синтез
– буттєвого і соціально-конкретного світобачення з перевагою першого над другим, чому
відповідає і особливий художній синтез» [3: 269].
Дослідження неореалізму як нового художнього напряму, його сутнісних принципів
та хронологічних меж потребує чіткого з’ясування його типологічних ознак. При цьому
необхідно враховувати синтетичний характер неореалізму, який поєднує риси реалізму,
символізму і модернізму.
Основними рисами реалізму є зображення сучасного суспільства, повсякденного
життя; правдивість деталей, точність передачі типових характерів у типових обставинах;
соціальний характер, тобто підхід до дійсності з точки зору закономірностей соціуму.
Головним для символізму є ідея двосвіту. Для символіста існують справжній світ
– світ ідей, ідеалів, почуттів, і матеріальний світ, який є тільки віддзеркаленням справжнього. Звідси велика метафоричність, образність творів символістів, тому що образ, метафора, символ є спробою поєднати ці два світи, символ є своєрідним містком між реальним і уявним світами. На концептуальні засади символізму значним чином вплинув
релігійний дискурс. «Християнська ідея породжує метафізичну картину світу, в який ідеальний світ реальніший за справжній, дійсний, адже метафізична світобудова переносить
сенс людського життя в надреальний світ і робить його істиннішим за саму реальність,
перетворює реальний світ у ніщо» [4: 37].
Характерною ознакою модернізму є новаторський підхід до форми, експерименти
з лексикою, синтаксисом, жанрами тощо. Модернізм позиціонував себе як руйнівний
напрям для класичних течій. Крім того, модернізму притаманні підвищений інтерес до
сфери суб’єктивного, психологічного, схильність до психоаналізу.
Неореалізм як синтетичний метод ввібрав усі ці типологічні ознаки, при цьому кожний з методів (реалістичний, символічний, модерністський) використовується на певному рівні літературного твору.
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На концептуальному, ідейно-філософському рівні у неореалізмові проявляється характерна для символізму ідея двоїстої моделі світу, побутування і буття, протиставлення
побуту, повсякденного життя, матеріального та, як правило, брутального, і вічного, прекрасного, чистого, гармонійного. На змістовному рівні використовуються властиві для
реалізму моделі і принципи: зображується сучасне суспільство у соціальному аспекті,
правдиво відтворюються події і явища, обираються типові характери і обставини. На
формальному рівні спостерігаються експерименти, що притаманні модернізму: жанровостильові, поетикальні, мовно-стильові модифікації.
Таким чином, можна сформулювати визначення неореалізму. Неореалізм – це літературний напрям, який зображує у новаторській мовно-стильовій формі сучасне суспільство (типові характери, соціальні явища та процеси) з точки зору його протиставлення
світу ідеального. Необхідно підкреслити, що неореалізм є не еклектичним поєднанням,
а органічним, гармонійним синтезом надбань попередніх літературних методів, тобто
являє собою принципово новий напрям у мистецтві.
Наполегливий пошук нових художніх та поетикальних засобів митцями-неореалістами був зумовлений необхідністю адекватного вираження ідей. Неореалізм не є
«мистецтвом заради мистецтва», форма була важлива для представників цього напряму,
але тільки як найкращій спосіб донесення до читача ідейного змісту. Цю думку яскраво
підтверджує вислів сучасника Винниченка, російського письменника Леоніда Андрєєва,
творчість якого також належить до неореалізму. У мистецтві Андрєєв шукав не форму як
таку, а її відповідність задуму, незалежно від її приналежності до тієї чи іншої літературної течії. «І коли символізм вимагатиме від мене, щоб я навіть висякався символічно, а
пошлю його під три чорти; а коли реалізм буде вимагати від мене, щоб навіть сни мої будувались за рецептом купрінських оповідань – я відмовлюся від реалізму» [5: 541]. Межі
сучасних Винниченку та Андрєєву літературних напрямів були надто тісними, новий
спосіб світосприйняття потребував системних трансформацій художньої форми, що й
призвело до виникнення нового літературного методу – неореалізму, реалізму, але оновленого надбаннями символізму та модернізму.
Винниченко «становив собою межу між двома окресами нашого письменства – «старим» натуралістично побутовим малюванням громадян різних станів, кольорів, запахів
і новим періодом аналітичного розгляду душі окремої людини» [6: 51]. У малій прозі
Винниченка органічно поєдналися найсуттєвіші риси перехідної доби від критичного
реалізму до модернізму. «У своїй творчості йому судилося перекинути своєрідний ідейно-естетичний «місток» до нової, стимульованої європейським мистецтвом української
літератури і створити оригінальний мистецький світ. Цей світ увібрав і соціальний критицизм, аналіз історичних та соціально-політичних обставин, об’єктивне повіствування,
авторську оцінку дійсності, раціональне використання елементів поетики імпресіонізму
та символізму тощо. Письменник сміливо долав межі психологічного пізнання людини,
відкриваючи нові перспективи розвитку реалізму й неоромантизму» [7 (1: 485)]. Винниченко прагне, «не відкидаючи традиції попередників, до дальшого розширення і поглиблення меж і можливостей реалізму, до неореалізму як синтетичного методу, здатного
відтворювати ірреальне в реальному, символ у конкретному» [8: 87].
Огляд наукових досліджень творчих методів письменника дозволяє зробити висновок, що майже всі дослідження – при їх різноманітності – так чи інакше фіксують дещо
проміжний стан письменника – між реалізмом та символізмом, між реалізмом та психологічним експресіонізмом, між реалізмом та романтизмом, реалізмом та імпресіоніз208

мом та ін. Залишаються незрозумілими і до кінця не з’ясованими характер та форми
цих зв’язків, подробиці функціонування синтезу цих методів в малій прозі письменника,
способи втілення та змістовно-формальні ознаки художньої системи письменника.
Реалізм незмінно є постійною складовою формули синтезу письменника, але разом
з тим, виробляючи свій власний метод зображення і осмислення життя, В. Винниченко
намагався модифікувати традиційний реалізм. Особливо цікавим є дослідження нових
поєднань реалістичних і нереалістичних елементів у малій прозі В. Винниченка, а також
характеру їх поєднання, виявлення присутніх нереалістичних елементів та способи їх
включення в реалістичну розповідь.
Серед способів введення нереалістичних елементів в реалістичну розповідь можна
виділити наступні: використання символів чи образів-символів («Дим», «Рабині справжнього», «Момент», «Купля», «Ланцюг»); використання багатозначних образів, яким
можна надати як абстрактно-філософського так і соціально-конкретного розшифрування
(«Сонгород», «Краса і сила», «Темна сила»); психологічно вмотивоване уявлення реалістично-побутової ситуації як екстремальної чи трагічної («Чудний епізод», «Таємна
пригода», «Чекання», «Честь»); введення в реалістичну фабулу фантома, що в контексті особистої свідомості породжує іншу реальність – створену в людській свідомості,
емоційно-чуттєву («Глум»); зображення життя героя як універсальної категорії, внаслідок чого буття соціально-конкретного героя не визначається лише його середовищем
(«Талісман», «Дрібниця»).
Такі особливості творчості Винниченка, як інтеграція літератури з філософією,
тяжіння до символізму та притчевості (при демонстративній реалістичності переживань
героїв та майже натуралістичному змалюванні подій), органічне поєднання в творчості
Володимира Винниченка об’єктивного та суб’єктивного, різних художніх методів, вільного використання елементів різних естетичних систем і досягнення за їх допомогою
особливої художньої цілісності дозволяє говорити про феномен творчого методу письменника, про досягнення певного синтезу, тобто про неореалістичні тенденції його прози, що відображає суттєві ознаки мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століть.
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Перекодування демонологічних образів
як жанротворчий чинник новел В. Шевчука
(цикл «Голос трави»)
В статье совершено попытку анализа на материале новеллы «Ведьма» В. Шевчука
исследовать особенности художественного выражения декодирования демонологических образов. Собственно, прослеживается смена модусов демонологических персонажей.
Ключевые слова: новелла, демонологические герои, «магический реализм», код, модуляция демонологических персонажей, циркуляция текстов.
The author of the article of the material of W. Shewchuk’s short story «The wtch» makes
an attempt to study the specific features of the expression of the re-code of the demonical
characters. The author traces the change of the modus of the demonical characters.
Key words: a short story, a demonical character, a «magic realism», а code, a modulation
of the demonical characters, a circulation of the texts.
Роман В. Шевчука «Дім на горі» (1967-1980) представлений як «текст у тексті». Тринадцять новел другої частини роману під назвою «Голос трави» опромінені суб’єктною
точкою зору героя першої частини – козопаса Івана Шевчука. Книготворчість є основною
рисою Івана, який, будучи палким прихильником Григорія Сковороди, бачить у книгописанні «сродну працю». За змістом роману зошити, у яких козопас зафіксував цикл новел
«Голос трави», передані правнуку, який і представив твори.
Добірка новел має виразні ознаки палімпсесту, оскільки являє собою обробку відомих біблійних легенд («Самсон») та язичницьких переказів («Швець»), а також художніх
мотивів, тем та образів української та світової літератури («Панна сотниківна», «Сиві
хмари», «Відьма» та ін.). У цих новелах сконденсовані і релігійні уявлення народу, і
елементи язичництва, пантеїзму, і елементи східнослов’янського фольклору, сюжети й
образи з етнографії слов’янства, і реальні події української історії, біблійні сюжети та
образи.
Н. Євхан гадає, що даний цикл можна вважати документом етногенетичної пам’яті
України, що символічно зображена у формі народних переказів та повір’їв. Введення в
сюжет новел елементів народної казки, міфу, легенди, дає змогу доторкнутись до пракоренів культури, а за містичним побачити красу прадавнього образу. А оскільки В. Шевчук –письменник книжний, його мистецькою стихією є історико-культурна й філософсько-психологічна рефлексія. Завдяки своїй письменницькій інтуїції та книжній культурі
автор йде власним напрямом пошуків, який суперечить традиційним поглядам [1: 22].
Цим напрямом, на нашу думку, є такий жанротворчий чинник, як перекодування демонологічних образів, що призводить до відповідних змін у процесі художнього осмислення
дійсності у новелах циклу «Голос трави».
Можна провести історичну паралель між виникненням бароко та зверненням до
необароко в Україні, погоджуючись із твердженням М. Конрада, який так характеризує
епоху бароко: «Це була доба зіткнення двох великих антиномій: середньовічного і ново© Подлісецька О. О., 2008
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го часу» [2: 266-267]. На думку дослідника, наукові відкриття попередньої доби у світі,
позбавленому гармонії, лише посилили незахищеність людини Бароко перед Космосом,
поклали на її плечі тягар відповідальності за неї саму, за світ і за Бога, змусили шукати
незмінну сутність у змінному світі. Все це нагадує розгубленість людини перед надлишком інформації у технократичному суспільстві, перед безглуздістю свободи і відсутністю
будь-якої стабільності: подібна ситуація була і в перехідний час 70 – 80 років ХХ століття,
коли творчість «шістдесятників», заявивши про себе у літературі, стала поштовхом до
вироблення нового світогляду, виразниками якого стали В. Шевчук, Є. Гуцало та ін.
Постмодернізм як «світоглядний комплекс специфічних емоційно забарвлених уявлень має паралельні відповідники у бароковому світовідчутті» [3: 200], на що вказує
Н. Городнюк. Але певний перелік спільних рис ще не дає підстав ототожнювати необароко з постмодернізмом.
На нашу думку, твердження про «постмодерність» В. Шевчука не є достатньо вмотивованим, оскільки проведення паралелей між романом «Голос трави» та складниками постмодернізму, зокрема такими, як стильова еклектика, стилізація та іронія, які, за
твердженням Т. Гундорової, є «найпоширенішими модусами постмодерного письма в
українській літературі» [4: 60], можемо ще раз пересвідчитись у непричетності роману
до ряду постмодерних творів.
Розповідь у новелах подана як органічне поєднання дійсності й міфу. Автор так легко
переходить із світу легенди й переказу у світ реальності, що важко зауважити між ними
межу. Творчий метод В. Шевчука подібний до «магічного реалізму» Г. Маркеса у його
«Ста роках самотності», коли відбувається зрощення двох планів оповіді, внаслідок чого
поглиблюється розкриття характерів героїв. «Дім на горі» Г. Грабович називає «українським варіантом магічного реалізму», (який окреслює жанр химерної прози), «а заразом
його іманентний зв’язок із позараціональним, метафізичним і демонічним» [5: 281].
«Проза В. Шевчука: поетика умовності» – так називає статтю, присвячену аналізу
роману «Дім на горі» П. Майданченко і зауважує, що неможливо здійснити вичерпну інтерпретацію новел письменника. «Автор ніби підкреслює, що його «тайнопис» не можна
повністю дешифрувати: В. Шевчук немов лишає за природою право мати власні таємниці» [6: 22]. Як наслідок цього автор статті зауважує про надмірну перенасичену символізацію текстів новел. На нашу думку, сам матеріал новел залишає місце для чудесного,
непередбачуваного та такого, що не піддається поясненню (відьми, лісники, домовики
– істоти міфічні, але, як зазначав О. Лосєв, «міф – це безпосередня дійсність») [7: 29]. На
думку Сартра, «витвір людського духу є тим, що натякає», і у містичних новелах В. Шевчука натяк є найменш прозорим.
М. Жулинський означує новели другої частини роману як «філософські новели-притчі» і вказує на яскраво виражену повчальність новел за рахунок морально-етичних постулатів, якими козопас Іван Шевчук «повчає» нащадків [8: 9]. Сам оповідач – козопас
– містична особистість: володіє магічним даром бачити сутність світу і людей, бачити, як
народжується молоко у кіз чи мед у бджолі, як б’ється людське серце.
Л. Ушкалов онтологічність барокового слова характеризує «відчутною наснаженістю
засадничими «екзистенціальними «енергіями», як-от «народження», «смерть», «любов»,
«свобода», «страх», «надія», «гріх», «відчай», «покута, «віра» абощо [9: 33]. У В. Шевчука найчастіше вживані екзистенціали «смерть», «страх», «відчай» та «любов». Останній ейдос, за свідченням дослідника, є найпосутнішим у літературі бароко. Дія багатьох
новел В. Шевчука розгортається у стихії Еросу, причому природна любов, на відміну від
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духовної, часто є згубною для героїв новел («Перелесник», «Панна сотниківна», «Відьма»). Поясненням цього може бути те, що з-посеред усіх дочасних благ письменник щонайбільше шанує свободу (прагнення до свободи у всіх розуміннях цього слова), а фізична (природна) любов є шляхом до поневолення себе у іншому. Звернення до «межових
ситуацій», таких, як «смерть, народження, страждання, вина чи щось подібне», на думку
Г-Г. Гадамера, «завжди залишаться відкритим питанням, на яке ми, люди, постійно шукатимемо відповідь» [10: 278].
Декому може видатись «відірваної від реальності» сповнена демонологічних, язичницьких мотивів та образів новелістика В. Шевчука. Чому саме до людини бароко звертається автор? Чому образи відьом, чортів, лісників та домовиків настільки зацікавили
письменника?
Григорій Грабович вважає образ відьми одним із найдавніших архетипів у людських
культурах і суспільствах, а в сучасній культурології, зокрема у літературознавстві, проблему демонізації жінок бачить однією з найголовніших. Зацікавлення цим образом, на
думку дослідника, характеризується передусім психологічним резонансом, «бо родиться
зі стику жіночого й чоловічого, з того таємничого й непізнаного простору, з якого ми всі
беремося» [5: 275]. Цим Г. Грабович пояснює страхи та емоції, пов’язані з відьмами, а також повсякчасні спроби пізнавання. Звертаючись до середньовічного документа-посібника «Молот відьом» (1486), Г. Грабович показує яскравий приклад того, як перцепція
статі (gender) і політика статі (gender politiks) можуть легко перетворитися на соціопатологію, на планомірну й нещадну війну патріархального суспільства проти жінки (власне
жіночого начала). В. Шевчук акцентує увагу на подвійному модусі відьми. Виходячи з
етимології слова, він ототожнює відунів (ворожок) з відьмами і вказує на їхнє позитивне
значення для людей (порятунок від злих духів, хвороб та невдач) [11: 107].
У слов’янській демонології є два види відьом: відьма родима і вчена. Перші володіють
силою, але нікому не шкодять і навіть допомагають людям своїм знахарством. Вчені
відьми «бувають лихі. Серед ночі вони розпускають по плечах коси і йдуть доїти корів»
[12:61]. «Згідно з «Молотом», зазначає Едвард Вітмонт, – жінки переважно мотивовані
інтенсивністю почуттів та емоцій. Їхня екстремність у любові й ненависті породжена
«тілесною хтивістю», бажанням володіти й ревнивістю (цит. за Г. Грабовичем). На думку Г. Грабовича, топос і роль відьми в суспільстві має широке культурне звучання, яке
в українській культурі ілюструється багатим етнографічним матеріалом та бароковими
творами. Найпліднішим письменником середнього покоління, який постійно розробляв
питання потойбічного, ірраціонального, демонічного, дослідник вважає В. Шевчука, маючи на увазі і його «Дім на горі», і два недавні твори письменника – оповідання «Жінказмія» та повість «Горбунка Зоя».
І міфологічні образи, і їх нетрадиційне трактування знаходимо у циклі «Голос трави».
В. Шевчук здійснює спробу зруйнувати стереотип «злої нечистої сили» та намагається
відійти від фольклорної слов’янської традиції.
Весь цикл у композиційному відношенні є «текстом у тексті». Причому подібне розташування носить подвійний характер: формальний та «культурний». Про формальний
бік циклу було сказано вище (написання творів Іваном Шевчуком та віднайдення їх його
онуком). З точки зору культурного аспекту вдамось до міркувань Ю. Лотмана. Він стверджує, що культура знаходиться у постійному контакті зі світом, який діє на неї, будучи
розташованим поза її межами. Механізм співдії, на думку дослідника, є «постійною циркуляцією текстів, переключенням їх з однієї системи кодування у іншу» [13: 114]. Тому
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у загальній системі культури тексти виконують дві основні функції: адекватну передачу
значень та породження нових смислів [13: 5]. На думку Поля Рікера, «інтерпретація, перед тим, як бути дією екзегета, є дією тексту,» і, відповідно, для екзегета інтерпретувати
означає розмістити себе у значенні, яке визначає зв’язок інтерпретацій [14: 321]. Так,
роз’єднана свідомість Шевчука-митця, змушеного існувати на узбіччі культури, прагне
з’єднати творчою уявою культурні фрагменти власної ідентичності, відтворити культурну та філософську рефлексії доби, дослідити витоки і спадковість культури.
Новела «Відьма», як і багато інших новел циклу, зазнала полонізованих впливів.
Сам образ відьми в українські повір’я увійшов через посередництво католичної Польщі
і тому увібрав у себе багато західно-європейських уявлень. У новелі зображена відьмаяритниця (за визначенням В.Войтовича, упорядника «Української міфології», «молода
відьма, схильна до любовних забав») [15: 70].
Герой новели князь Долинський звертається з проханням до пана Твардовського
(його образ у польському фольклорі трактується як людина-диявол), привезти відьму.
За винагороду Твардовський привозить відьму Меланку, яка є надзвичайно гарною. Літературний вплив на образ проявляється у відході від традиції, за якою відьма здатна
тільки на зло. Так, Меланка може «напустити мор, позбавити корів молока, наслати град,
що виб’є панові посіви й наслати жаб,.. попортити коні, корови, кури й пси» [16: 269].
Але вона відмовляється приміняти свої вміння з причини небажання чинити комусь зло.
Попри нетрадиційне зображення Меланки як відьми, вона не була й звичайною жінкою,
щовечора вона виходила у двір гола і лагідно розмовляла з коровою (за народними переказами відьми повинні видоювати все молоко у корів), відчувала трепет перед місячним
світлом, плакала, коли місяць заходив за хмари. Через деякий час «Меланка краєчком
мозку зрозуміла, що на неї дихає холодним ротом осінь» [16: 273], і стала справжньою
відьмою: наслала на село мор. Причиною цього, очевидно, були й щоденні переслідування Долинського. Коли селяни схопили Меланку, вона з готовністю у всьому зізналась.
Така кінцівка характерна для переважної більшості новел циклу: невизначена й містична
(Долинський дає згоду на страту Меланки, і, йдучи додому, відчуває, «що заповзає в
душу йому незбагненний страх», відчуває, що не може повернутись додому, бо «чорна
жінка простягла до нього руку й поманила до себе пальцем») [16: 277].
Новела «Відьма» розкриває тему відьмацтва у неоднозначному вимірі: автор зображує, так би мовити, «позитивний негатив». Те, що В. Шевчук наділив відьму Меланку
виразними людськими рисами (лагідність, небажання чинити зло, жах перед чорною
постаттю Долинського, який біг за нею вночі, правдивість та щирість), переконливо
впливає на творення в уяві читача доброї істоти, що, як було згадано, суперечить традиції
і фольклорній, і морально-релігійній. Подібний феномен Н. Фрай називає «демонічною
модуляцією» і пояснює його тим, що мистецтво завжди прагнуло відійти від загальноприйнятих моральних норм в бік бажань, оскільки «література у меншій мірі негнучка, ніж
моральність, і цим часто завдячує своєму статусові ліберального мистецтва» [17: 164].
Тому, на думку Н. Фрая, часто прикмети, які моральність та релігія називають «нахабними, грубіянськими, непристойними, підривними, безсоромними і блюзнірськими, займають важливе місце в літературі» [17: 164]. Таким чином, за принципом демонічної модуляції певний образ набуває свого значення залежно від контексту, причому даний прийом
характерний для новели у тій мірі, у якій чинником новелістичного жанротворення є
несподіваний поворот подій. Образ відьми Меланки не сприймається як образ, «здатний
тільки на зло», адже у її образі яскраво присутні риси української дівчини, яка якимось
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чином попала у залежність від вищих сил. Змальовуючи нічні походеньки Меланки, автор постійно звертає увагу читача на місяць, який є метафорою потойбічних сил (диявола). Місяць зображено у новелі п’ять разів; коли він «великий і червоний, як розпечений
кавун», відьма «відчувала трепет перед цим чудним світилом» і «впала б ниць молитися
його чорній порожнечі», а з настанням осені «довкола розляглися руїни, місяць також
був поруйнований» [16: 273]. Тому вчинки Меланки їй непідвладні, будучи демонічним
образом, вона входить до «спільноти, яка втримується разом завдяки своєрідній молекулярній напрузі різних «ego», при цьому «вірність провідникові» протиставить бажання
індивідуума обов’язкам. Оскільки відьма нерозривно пов’язана з дияволом, вона, попри
всі свої бажання, не може бути доброю. Конфлікт між бажанням та обов’язком призводить до зазначеної Ю. Лотманом структури образотворення, результатом якої є згадувана
«циркуляція текстів» та «переключення їх з однієї системи кодування у іншу» [13: 114].
Подібно М. Булгакову у «Майстрі і Маргариті», В. Шевчук спробував переосмислити традиційний образ нечистої сили крізь призму гуманізму, а оскільки ми говоримо про
перекодування новел-притч В. Шевчука, то слід згадати, що часи бароко являють собою
своєрідну епоху, яка поєднувала у собі традицію й новаторство, «суперечку давнього
й нового», «коли між давниною і власне сучасністю не стало однозначного співвідношення взірця і наслідування» [9: 34]. Тому у В. Шевчука відсутній виразний поділ на
позитивних та негативних героїв, і відьма Меланка, і юний чорт («Панна сотниківна»), і
джума (чума) – яскраве тому свідчення. Автор нічого не стверджує і нічого не заперечує,
залишаючи якусь правду за кожним з героєм: побутову, релятивістську – за паном Долинським, за панною сотниківною, за вдовою пана Юрія, та онтологічну – за Меланкою,
чортом, Іваном («Самсон»). Подібний ряд персонажів можна зустріти і у постмодерній
«грі», яка полягає у тому, щоб «водночас проявити і заховати власне «я», коли герой
«постійно прагне містифікувати, намагається вислизнути й приховати власну ідентичність» [3: 61]. Але різниця полягає у тому, що герої В. Шевчука прагнуть не приховати, а
навпаки – проявити власну ідентичність.
Іншим виявом «перекодування» усталених структур барокових творів, на думку
Л. Ушкалова, є «зародження та поширення смаку до «новин» [3: 12]. Важливим моментом естетики бароко дослідник вважає віднаходження гармонії у фіксованій дисгармонії
буття, а «спільне у речах природно далеких» називає найпосутнішим моментом барокової телеології [3: 13]. Г. Грабович робить такий висновок про образ відьми у В. Шевчука:
це «сексуально принадлива жінка, яка хоче бути незалежною від чоловіків» [5: 276]. І
як горбунка Зоя за це прагнення отримує кару (горб), так і Меланка з новели «Відьма»
приречена на спалення, по суті, за це ж саме.
На прикладі новел «Відьма», «Чорна вдова», «Панна сотниківна» можна прослідкувати тенденцію до кардинального переосмислення традиційних демонологічних образів:
у В. Шевчука нечиста сила не підлягає дії стереотипів українського фольклору. Подібно
до булгаківського сприйняття диявола у ролі вищої справедливості (Воланда), В. Шевчук
не наділяє «нечисту силу» негативними якостями лише за те, що вона є такою у народній
традиції. Як і належить бароковим творам, у новелах циклу «Голос трави» присутня гармонія, яка спирається на прозору мотивацію: якщо відьма або чорт не вчинили зла, вони
є добрі. А людина помирає, якщо своїми вчинками вона заслуговує смерті. Цим самим
автор «перекодовує» метатекст народних легенд та переказів, більш того, розвінчує стереотипи фольклорного мислення, яке продукує упереджене вороже ставлення до певних
образів незалежно від наявності на те причини.
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Подібну ситуацію можемо спостерігати у «Лісовій пісні» Лесі Українки, де, як помітила В. Агеєва, авторка «ставить, опонуючи попередникам-народникам, знак рівності
між етичним та естетичним, між красою та добром» [18: 243]. У драмі-феєрії також відбувається перекодування демонологічного образу: в українському фольклорі мавки–недобрі звабниці, які, знайшовши молодого чоловіка, після веселих забав залоскочують
його насмерть. «У народних переказах Мавка мстива і навіть смертоносна», у Лесі Українки «вона відповідає не прокльонами, а словами вдячності» [18: 204]. Більш того, всупереч традиції, Мавка не зваблює, вона «сама зваблена Лукашем, голосом його чарівної
сопілки» [18: 204].
Американський дослідник А. Меджілл характеризує загальне відчуття кризи, яке
притаманне постмодерним творам: «Це втрата авторитетних і доступних розуму стандартів добра, істини та прекрасного, втрата, яка обтяжена водночас втратою віри у Боже
слово Біблії» [19: 213-214]. У новелах В. Шевчука добро та істина можуть видатись втраченими лише внаслідок першого прочитання. Повторне, поглиблене прочитання текстів з урахуванням вищезазначених естетичних засад змушує відійти від стереотипного
трактування народною традицією «нечистої сили», а також зрозуміти, що, залежно від
контексту, демонологічні образи можуть бути позитивними персонажами.
Подібні спроби непоодинокі у циклі новел (чарівниця-ворожка Жабуниха з новели
«Голос трави» вчить юнака своєму ремеслу, у той же час навчає його одвічним істинам:
«Ти – це часточка усього, що є живого у світі», «Учинивши комусь зло, ти собі його
вчинив, так само і з добром», відьма у новелі «Чорна кума», яка врятувала від злиднів Івана та зробила його знахарем, Перелесник з однойменної новели, який порятував
Марію від терзань та лихих передчуттів, подарувавши їй кохання, юний чорт, який покохав панну, але відмовився її спокусити, бо «випробовував закон відповідальності й
гармонії»(«Панна сотниківна») [20: 255]. Подібні пошуки людського начала навіть у нечистій силі вказують на неможливість однозначних трактувань «звичних» понять. Так, у
одній з новел між селянином та відьмою відбувається діалог:
Іван: – Не знав тільки, що ви добро можете творити.
Відьма: – Нема нічого в світі тільки лихого чи тільки доброго.
Російський дослідник постмодернізму М. Липовецький, поряд з основними принципами необароко, вказаними вище, звертає увагу й на такі, як реміфологізація культурних
знаків і фрагментів та естетизація усіх сфер життя (цит.за Н. Городнюк). Фактично В. Шевчук перебудовує традиційні уявлення про потойбічні сили, роблячи акцент на таємничості,
містичності та нерозгаданості таких міфологічних постатей, як відьми, лісовики, ворожки-знахарі та ін. На щедре заштрихування і зашифрування, кодування і символізацію вказує і П. Майданченко, наголошуючи на неможливості повністю дешифрувати «тайнопис»
В. Шевчука. Певну закодованість отримали новели внаслідок стійкого інтересу до нерозгаданих таємниць демонічного, змінюючи при цьому й уявлення про первинні тексти. Будучи палімпсестами (на міфологічну основу наклались літературні версії), новели зазнали
певної трансформації. На думку Ю. Лотмана, «переформування основної структури тексту
свідчить, що він вступив у взаємодію з неоднорідною йому свідомістю і у ході генерування
нових смислів перебудував свою іманентну структуру» [21: 9]. Так неоднорідна давнім
народним стереотипам і забобонам свідомість В. Шевчука спричинила декодування демонологічних образів, їх зміну зі знаку «мінус» на знак «плюс».
У підсумку означимо складові та принципи, що виступають чинниками новелістичного жанротворення:
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– подвійний модус сприйняття образів відьми, диявола у традиційному сприйнятті та
індивідуальне трактування В. Шевчука;
– наявність екзистенціалу любові, який є причиною зміни модусів демонологічних
образів (новели «Перелесник», «Відьма», «Панна сотниківна»);
– зміна модусів демонологічних героїв, яка призводить до циркуляції текстів (переключення текстів з одної системи кодувань у іншу);
– принцип демонічної модуляції (Н. Фрай), за яким література зазнає змін, відійшовши від загальноприйнятих моральних норм;
– подібність новел до творів «магічного реалізму», в яких стирається межа між реальним та містичним у творі.
Таким чином, перекодовуючи слов’янські демонологічні образи, В. Шевчук робить
вагомий внесок у жанрову модифікацію української новелістики. У даному дослідженні
ми не ставили на меті винести остаточне судження про дефініцію жанрового різновиду
новел циклу «Голос трави», (це завдання окремого дослідження), але їх причетність до
демонологічного, містичного різновиду безперечна.
На даному етапі була здійснена спроба прослідкувати зміну модусів демонологічних
образів у новелах В. Шевчука, внаслідок чого зроблено висновок про відхід автора від
канонів жанрового мислення попередніх епох шляхом зламу архетипів образів та змін їх
морально – ідеологічних якостей.
Демонологічні образи В. Шевчука певним чином «олюднені»: вони не підлягають
однозначному трактуванню, оскільки мають свободу вибору та знаходяться у стані пошуків істини. Через поглиблений психологічний-філософський аналіз, за рахунок одночасного показу двох різних точок зору автор витворює власне інтертекстуальне поле
творчості.
Метафоричне, метаморфічне та притчеве бачення дійсності дає змогу В. Шевчуку
відійти від стереотипів демонологічного образотворення і, таким чином, зобразивши
подвійну природу цих образів, вибудувати новий тип мислення і стильової означеності.
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Вінтонів Т. М.
(Донецьк, Україна)
ГЕНЕЗИС АНТРОПОНІМА МАЗЕПА

Исследована семантическая аура исторического имени и поэтонима Мазепа. Уделено внимание этимологии и различным коннотативным аспектам содержания онима,
сформировавшимся в результате его использования в разных языках.
The semantic aura of the historical name and poetonym Mazepa is probed. Attention is
spared to etymology and different connotative aspects of maintenance of onym, formed as a
result of its use in different languages.
Робота присвячена семантичній аурі антропоетоніма Мазепа у творах світової літератури. Мета роботи є дослідження онімогенезу антропоніма Мазепа як процесу функціонування онімної лексики у художніх творах. Основні завдання дослідження: з’ясувати особливості семантики антропоетоніма Мазепа у сучасній українській мові у порівнянні з
іншими мовами художніх творів; визначити денотативне і конотативне наповнення власного імені Мазепа у творах В. Гюго, О. Пушкіна, Б. Лепкого і перекладі С. Гординського;
проаналізувати основні стилістичні функції поетоніма Мазепа у художніх творах. Завдяки
поетонімогенезу власне ім’я у контексті художніх творів змінюється. Взаємовплив контексту твору і поетоніма зумовлено їх існуванням у широкому історико-літературному і
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к ультурному колі. До питання семантики антропонімів зверталися такі вчені, як В. М. Калінкін, Ю. О. Карпенко, І. М. Желєзняк, Л. О. Белей, Г. П. Лукаш, Є. С. Отін та ін., які розглядали не тільки етимологію імен, а й конотативну сфери поетонімів і їх лексикографічні
інтерпретації.
Оскільки літературні власні назви мають рухому семантику, яка постійно підпадає під
вплив контексту, як мінімального, так і контексту всього твору, вони потенційно здатні
набувати нових конотем, які сприяють розвитку їх виражальних можливостей. Поняття
«генезису» охоплює як момент зародження, так і процес подальшого розвитку, який призводить до певного стану, виду й явища. В. М. Калінкін указує на семантичну нестійкість
поетонімів, поетонімогенез, постійний «рух» «апелятив-онома» [4: 115]. «Поетонімогенез – відносно самостійне явище функціонування власного імені в літературно-художніх
текстах. Якщо розуміти під мовою письменника не тільки мову його художніх творів, а
й «будь-який рядок великого письменника «безперечно» дорогоцінний для нащадків», то
таке широке трактування дозволяє вважати функціонування лексики у ньому «фрагментом» онімогенезу. Кожен поетонім обов’язково залучений до нього. При цьому можна
говорити про місце, яке посідає поетонімогенез у динаміці онімогенезу [3: 185-186].
Ще за життя Мазепа здобув європейської слави як володар України, він став одним із
найпопулярніших героїв. Про нього писали в Англії, Німеччині, Польщі, Італії, Франції,
Швеції та інших країнах, де він виступав як романтичний герой, здебільшого описувалися його любовні пригоди.
Перед тим, як перейти до огляду літературних творів про І. Мазепу, зупинимося на
генезі легенди про його «амурні» пригоди в молоді роки. Те, що вони були, як і в кожної людини, сумнівів немає, але йому випало бути втягнутим в досить серйозну інтригу,
здобувши в ній і персонального ворога Яна Хризостома Пасека. Ворожими стосунки
між Пасеком та Мазепою стали через те, що перший був замішаний у змові конфедератів проти короля. У помсту Пасек і вигадав пригоду про Мазепу та дружину польського шляхтича С. Фальбовського. Хоча І. Каманін довів, що любовна пригода, до того
ж на Волині, з Мазепою таки була [5: 522-535], але про історію з конем та покаранням
тут мови немає. X. Пеленська вважає, що любовна пригода –вірогідна, а історія з конем
– вигадана. Також дослідниця вказує на літературне походження цієї легенди, зокрема
на грецького героя Іпполіта, сина Тесея та владарки амазонок Антіопи, на якого батько
Тесей через наклеп своєї другої дружини Федри наклав прокльон, тож його проганяють,
посадивши на колісницю. Він помер, але Асклепій його воскресив, відтак Іпполіт почав
нове життя під іменем Вербія – збереглася на цю тему трагедія Евріпіда «Іпполіт». А
Вербій (лат. Virbius) – у римській міфології – коханець. [9: 57, 115]. Тому і за іменем
Мазепа закріпилася конотація – коханець.
Віктор Гюго в 1829 році під безпосереднім впливом Д. Байрона написав поему
«Мазепа». Обидві поеми близькі навіть фабульно, але образ гетьмана Мазепи В. Гюго
розробляє по-своєму. Як зазначає Д. Наливайко, «сюжет перетворюється в живописний
план і об’єктивізується» [7: 46]. Поема складається з двох частин, перша частина присвячена образу Мазепи, начебто зображене його нелегке життя. У цьому образі є дійсно
незламний символ людського духу, а кінь його – це доля, яка мчить крізь усі перепони
життя, це випробування: «Коли, крізь сльози й рев, Мазепа в шнурів / звоях /Побачив
тіло все, що бік не пестить/ зброя,/ <...> Вперед людина й кінь рвонулись летом скорим, <...>« [2: 5]. Кінь несе людину, мов окрилений, із шаленою швидкістю, але, хоча
епізодично, все ж таки авторським зором подані картини природи. Читачеві ці картини
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нагадують Україну. Далі у поемі, коли втомився кінь, а людина безсила, здоганяють звідусіль різні хижаки, це вороги, які зустрічалися Мазепі на життєвому шляху: «Сичі й
стервятники, що дзьобом тіло риють/<...> За вершником жене.» У поемі сказано, що в
кінці третьої доби, коли « Кінь падає, під крик пташиних зграй /<...>/ Ось гола й зламана,
опущена людина,/ Вся кров’ю скроплена, рясніше ніж рябина, / Що оздобляє ліс;/ над
нею хмара птиць спинилася крилата, / З них очі не одна хотіла б поклювати, / Розпалені
від сліз.» Засудженими напівживими, в образі Мазепи постають всі українці «стогне й
гине, / та труп цей півживий племена України/.» Але ще прийде час, коли Мазепу виберуть гетьманом, а слава його крізь віки донесеться до наших днів. «Ще князем виберуть
своїм./ <...> На плечі гетьманську накине він керею,/ Осліплюючи світ;/ І де не стане
він, йому у кожнім домі / Поклоняться до ніг, і гучно сурем гомін / За ним ітиме вслід!»
У другій частині поет звертається до читача, до простої людини: «Так, смертнику, і ти,
коли присудить доля,/ <...> Несе твій геній-кінь <...>Лиш, може, демони і янголи те знають,/ Який тяжкий той лет/ <...> Твій кожен крок тебе зближає до могили,/ Нарешті
– край! Ти впав... Та враз,/ збираєш сили, Встаєш – володарем!» Читаючи сьогодні поему
«Мазепа», розумієш те сакральне, про що писав ще В. Гюго. Ще на початку століття вже
входило у вжиток слово «мазепинець», яке несло іншу конотацію – борець за національну незалежність. Читаючи поему В. Гюго «Мазепа», чомусь виникають спершу асоціації
не байронівського героя, а постає перед нами Мазепа-гетьман, який мчить на коні. І тут
не можна не провести паралель між двома гетьманами, гетьманом Іваном Мазепою та
гетьманом Богданом Хмельницьким, де останній як у романі «Берестечко» Ліни Костенко («Зелений кінь – страшний, огнедихатий», «Той кінь летить у степи навмання»), так
і у романі «Я, Богдан» Павла Загребельного теж мчить на коні через усе життя («Шабля
в руках та кінь під тобою – цього досить і не досить, коли вознесений на височінь звитяг і влади <...> тільки кінь під тобою, та бандура в саквах, та дві книжки улюблені»),
кінь – це людська доля, це ціла філософія, мабуть, тому письменники й писали езоповою
мовою. Ще Арістотель стверджував: «Історик і поет різняться не тим, що один говорить віршами, а інший прозою. Поезія містить у собі більше філософського і серйозного
елементу, ніж історія: вона репрезентує більш загальне, а історія – часткове. <...> поет,
навіть якщо йому доведеться зобразити реальні події, він все ж таки творець, оскільки
ніщо не перешкоджає тому, щоб деякі справжні події мали характер вірогідності й можливості» [1: 1077-1078].
Про поему Олександра Пушкіна «Полтава» написано багато, проте хочемо зазначити,
що в сучасній поету критиці вона не мала одностайного схвалення. Навіть В. Бєлінський сказав, що надто багато чорних барв у пушкінській характеристиці Мазепи. У поемі
«Полтава» О. Пушкін неодноразово вживає поетонім Іуда, це порівняння ототожнення, а
в Мазепі предикується характерне Іуді. Мазепу подає як лицеміра, ханжу, скупу людину,
а основне, несе конотацію зрадника і закріплює її за ним. Чутка про зрадництво поширювалась: «Теперь он мощный враг Петра.»/ «И где ж Мазепа? где злодей?/Куда бежал
Иуда в страхе?/Зачем король не меж гостей?/Зачем изменник не на плахе?/». У поемі
«Полтава» О. Пушкіна поетонім Мазепа виконує номінативну функцію, вжито його ім’я
у пейоративному значенні, автор подає різко негативну характеристику Мазепі. Але не
слід забувати, що Мазепа Пушкіна – це його розуміння історії. Для Пушкіна, як для романтика, важливо було показати Мазепу як складну, неординарну постать, яка прагне
нового.
З-поміж письменників XX століття, які писали твори про Мазепу, хочеться виділити
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Богдана Лепкого, який створив про гетьмана І. Мазепу в патріотичній традиції справжню
епопею, трилогію на шість книг «Мазепа», де гетьмана подано як патріота, як героя і
подвижника національної ідеї.
Зупинимося на третьому томі, який має спільну назву «Полтава» і складається з двох
історичних повістей: «Над Десною» – про події перед Полтавською битвою та «Бої», де
описується Полтавська битва й катастрофа з рішенням про відступ. У Б. Лепкого, на відміну від інших авторів, поетонім Мазепа вжито у меліоративному значенні, і образ його
подано, хоч і літньої людини, у нелегкий для неї час, проте правдиво. До Мазепи часто
звертаються на ім’я по батькові: «Іван Степанович»; вживання таких антропоформул
виконує номінативну та ідентифікаційну функції. Автор використовує апелятивні заміни,
порівняння Мазепи з Юдою: «такий облудник та ізмінник»; порівняльна характеристика: «а на гетьмана мали посипатися щонайгірші і найобидливіші слова, як на Каїна,
як на Юду Іскаріотського.» Також у романі Б. Лепкого є заперечення Мазепою тотожності з міфологічними героями, він проста людина, якому дуже важко і йому потрібна
підтримка: «– Так, Мотре. Я не Геракл, не Самсон, не Давид, що з Голіятом б’ється, а
людина, якій хочеться знати, що є ще друге серце в світі, яке так само страдає, – кріпи
мене!» У романі присутнє відантропонімне вживання мазепинці, яке несе в собі меліоративне значення, продовжувача боротьби за волю України, і цим розвіюється міф про те,
що його не любили: «<...> Мазепинці є і будуть, поки Україна вольною не стане, поки
не здійсниться весь задум Мазепи».
Семантична аура антропоетоніма Мазепи неоднозначна, історична постать викликає
у свідомості читача пряму референцію, а всі письменники справді не копіюють, а створюють кожен свого Мазепу. Отже, на основі наведених прикладів можна дійти висновку,
що антропонім Мазепа є антропонімом і антропоетонімом. Антропонім – це одна доля,
а антропоетонім – інша. Використання у мові літературних творів імені Мазепи відділяє
його від історичної постаті. Мазепа увійшов у історію, про нього складалися легенди,
писалися твори, оцінювали його як гетьмана, як людину по-різному, проте час змінює
акценти щодо постаті Мазепи. На сьогодні в історії відкриваються нові факти, тому хочеться навести слова з роману «Полтава» Б. Лепкого: «Історія – се книга несподіванок».
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МОТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ
«ЗАПИСКИ БОЖЕВІЛЬНОГО»

У статті проаналізовано провідні мотиви повісті М. Гоголя «Записки божевільного»: біблійні мотиви, мотив «чудасії», камер-юнкерства, генеральства, чину, носу та
ін. Особливу увагу приділено своєрідності часу й простору твору, образу «маленької людини», сюжетним структурам, обумовлених ключовим мотивом божевілля. Відзначені
характерні гоголівські прийоми поетики (гротеск, метонімія, фантастика та ін.), що
дозволяють розкрити образ аномального світу.
Ключові слова: мотив, образ, час, простір, гротеск, контраст.
В статье рассматриваются основные мотивы повести Н. Гоголя «Записки сумасшедшего»: библейские мотивы, «чудасии», камер-юнкерства, генеральства, чина, носа
и т. д. Особое внимание уделяется своеобразию времени и пространства произведения,
образу «маленького человека», сюжетным структурам, обусловленным ключевым мотивом сумасшествия. Отмечены характерные гоголевские приёмы поэтики (гротеск,
метонимия, фантастика и т. д.), которые позволяют раскрыть образ аномального
мира.
Ключевые слова: мотив, образ, время, пространство, гротеск, контраст.
The paper is centered around the cardinal motives in the story «Madman’s notes»
(Zapiski sumasshedshego) by N. Gogol such as biblical motives, crankiness, gentleman of the
monarch’s bed-chamber’s and general’s problems and others. Much special attention is paid
to the peculiarities of space and times of the stories, the image of an ordinary person, plotlines,
determined by the key motive of madness. The present work highlights the typical traits of
Gogol’s poetic manner among which are grotesque, metonymy, fantasy, etc. This may allow to
unfold the image of mad world.
Key words: motive, image, time, space, poetic manner, grotesque.
Повість М. Гоголя «Записки божевільного» (1835) входить у цикл петербурзьких
повістей письменника. Тут з великою силою звучить тема міста, яке ганебно впливає на
людину, ставить її в принизливе становище й призводить до душевних розладів. Великим
відкриттям митця було те, що образ міста показаний тут зсередини – крізь призму свідомості й підсвідомості особистості, котра із нормального стану поступово переходить у
стан психічної хвороби. Хвороба головного героя Поприщина – це результат внутрішніх
і зовнішніх причин, за якими уважно стежить автор. Одним із перших у російській літературі М. Гоголь розробляє тему божевілля як наслідок певних соціальних чинників,
© Шарбенко Т. В., 2008
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з іншого боку, божевілля показане як звільнення героя від жахливого соціуму, пошук
виходу зі світу насильства, де людина не може бути людиною.
У повісті «Записки божевільного» сконцентровані провідні мотиви творчості М. Гоголя. Твір відзначається складністю мотивної організації, що дозволяє розкрити образ
тогочасного світу й суперечливість духовного стану «маленької людини», яка опинилася
в нелюдських умовах. Особливо виразно звучать біблійні мотиви (пекла, сатани, Страшного суду), які розгортаються вже з перших сторінок повісті. Начальник відділку, де
служить Поприщин, названий героєм «седым чертом». Говорячи про свого начальника,
Поприщин невипадково згадує про Страшний суд: «Чтобы он выдал когда-нибудь вперед
за месяц деньги – господи боже мой, да скорее Страшный суд придет» [5: 164]. У промові начальника звучить слово «сатана»: «…дело подчас так спутаешь, что сам сатана не
разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера» [5:
164]. Сам Поприщин уже з початку повісті зображений як людина, яка живе в аномальному світі, а тому приречена на аномальне існування – мучитися, як у пеклі: «Ты иной
раз метаешься как угорелый…» [5: 164]. Земля, що перетворюється на пекло, на місце,
позбавлене світла й Божої присутності, – цей мотив у творчість М. Гоголя входить саме
з повісті «Записки божевільного». «Ад – значит место, лишенное света. В христианском
учении под сим именем разумеется духовная темница, то есть состояние духов, грехом
отчужденных от лицезрения Божия и соединенного с ним света и блаженства», – сказано
в «Біблійній енциклопедії» [1: 28]. Отже, існування Поприщина цілком позбавлене світла й Божого смислу. Герой мусить страждати від бідності й приниження. Тільки якщо у
пеклі згідно з біблійною традицією караються душі грішників, то у чому полягає гріх (чи
провина) Поприщина – невідомо. Ставши на захист «маленької людини», М. Гоголь замислюється над філософськими питаннями: чому людина страждає, чому її земне життя
перетворюється на пекло і хто вона, людина, у цьому світі?
Одним із улюблених мотивів М. Гоголя є мотив «чудасії», тобто якогось незвичайного випадку, що трапляється з героєм. «Чудасія» була присутня вже в одній із перших
повістей письменника «Сорочинський ярмарок». Незвичайні пригоди переживають герої «Невського проспекту» – Пирогов і Піскарьов. З Поприщиним теж «случилось необыкновенное приключение». Атмосфера незвичайного, фантастичного, що походить
від поетики бароко й романтизму, проникає і в реалістичну повість М. Гоголя «Записки
божевільного».
На початку повісті герой переживає дві незвичайні події. Перша подія – випадкова зустріч з директорською донькою, яка змінила все існування Поприщина: «Господи,
боже мой! Пропал я, пропал совсем…» [5: 165]. У момент зустрічі з прекрасною жінкою
й захоплення нею (а це свідчить, що він не втратив у собі людських якостей, надії на
щастя, високих почуттів) Поприщин гостро відчуває своє приниження, яке М. Гоголь
розкриває через мотив шинелі, що стане центральним у наступній повісті «Шинель»
(1839-1841). Вражений жінкою, герой змушений відступити в тінь і якомога щільніше
закутатися, «потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона». Як, бачимо, тут використано один із поширених прийомів М. Гоголя – річ набуває
психологічного підтексту, дозволяє розкрити приховані душевні порухи героя. Поприщину соромно за свою бідність, за своє приниження, яке він відчуває ще гостріше в
момент зустрічі з жінкою.
Друга незвичайна пригода, що сталася з героєм, – це розмова двох собачок Меджі й Фідель, які на очах героя заговорили чоловічими голосами. Незвичайний випадок,
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фантастична ситуація, які вміщені М. Гоголем в життєподібний контекст, засвідчують
використання письменником реалістичного гротеску, можливості якого надто широкі.
«Чудасія», яка трапилася з Поприщиним, відкриває в ньому здатність особливого бачення світу. Він починає сприймати світ не так, як інші. Він чує те, що ніхто не чує. Розуміє
те, чого ніхто не розуміє. «Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и
видеть такие вещи, которые никто не видывал и не слыхивал» [5: 166]. Отже, М. Гоголь
відкриває у «маленькій людині» небачені внутрішні можливості, здатність проникати
вглиб речей, осягати приховану сутність.
З іншого боку, гротескний прийом розмови двох собачок та їх листування виконує і
соціальну функцію. У такій гостро критичній формі М. Гоголь викриває світ спотворених
цінностей, ницих прагнень, мізерних ідеалів. Спочатку будинок, де живе директорська
донька, видається герою раєм, «какого и на небесах нет». Вітальня і спальня бажаної
жінки здаються Поприщину верхом блаженства. «Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство, – вот куда хотелось бы мне!» [5: 170]. Але навіть подумки герой не припускає можливість такого щастя, тому його фрази про директорську
доньку одразу ж обриваються. Він сам себе обмежує у мріях і думках: «Посмотреть бы
на ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели свою ножку, как надевается
на эту ножку белый, как снег, чулочек… ай! ай! ай! ничего, ничего… молчание» [5: 170].
Слово «молчание» в устах Порищина звучить промовистіше за всі слова зізнання: у цьому слові зконцентроване і сила великого почуття і водночас велика трагедія «маленької
людини», яка не має права в цьому світі ні на що, навіть на мрію.
Думка Поприщина про недоступний рай увиразнюється з допомогою контрасту: там,
у будинку директора, він відчуває присутність божества, а тут, у звичному для нього світі,
– сморід і бруд: «Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных
лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув
нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих
мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь
прогуливаться» [5: 171].
Проте, як і у «Невському проспекті», в «Записках божевільного», «все обман, все
мечта, все не тем, чем кажется». І те, що здавалося герою раєм, насправді «черт знает что
такое», «здесь что-нибудь да не так». Через гротескне поєднання записок героя і листування двох собачок М. Гоголь розвінчує світ, де люди (до того ж начебто благородні!)
живуть дрібними інтересами, де в них прокидаються тваринні інстинкти, де немає жодного прояву людського. Директор, батько Софі, зображений як «дивний чоловік», бо він
здебільшого мовчить, а якщо й говорить, то тільки про одне: «Получу или не получу?»
Згодом стає зрозуміло, що мова йде про відзнаку, про стрічку ордена, в якому Меджі не
знайшла нічого особливого. А Софі, предмет високих почуттів Поприщина, захоплена
бездушним камер-юнкером. Гротескне зіставлення камер-юнкера з Трезором комічно
висвітлює цей образ. Порівняння людини й тварини (до того ж не на користь людини)
допомагає авторові утвердити думку про неприродність людських стосунків, про духовну деформацію самої сутності людини.
Поприщин, котрому несподівано відкрилося особливе бачення світу, відчуває потребу в живій людині. Читаючи листування двох собачок, герой з відразою сприймає написане і прагне побачити живу людину, знайти духовну поживу серцю: «Тьфу. К черту!..
Экая дрянь!.. и как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи – той, которая бы питала и услаждала мою
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душу; а вместо того эдакие пустяки…» [5: 174]. Згодом, так і не знайшовши живої людини, герой у відчаї промовляє: «Черт возьми! Я не могу более читать… Все или камерюнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам,
или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, – срывает у
тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери!» [5: 175].
Мотив камер-юнкерства (чи генеральства) важливий не тільки для розкриття нездійсненності мрій «маленького» героя. Камер-юнкер, котрий упадає за Софі, – це ще й утілення всього бездушного й пустопорожнього світу, де цінується тільки посада, чин, а
не жива людина. Аксентій Іванович це середньостатистичний тогочасний чиновник, він
знаходиться навіть не на останньому щаблі чиновницької ієрархії. У нього є служниця,
він ходить до театру і навіть іноді читає. Але «его духовный мир замкнут узенькими
границами впечатлений, допущенных или рекомендованных официально» [6: 305]. Людського в ньому майже немає, ніякої творчої свободи, він втілення бюрократичної машини. Він не мислить іншими категоріями крім чину, посади, звання. Поприщин проявляє
рабську покору та постійне бажання догодити посадовцями вищим за соціальним статусом, але ставиться зверхньо до людей нижчого звання: «Да знаешь ли ты, глупый холоп,
что я чиновник, благородного происхождения» [5: 168].
Поприщин живе у мертвому столичному світі, у якому і сам поступово помирає морально. Він ніби спить, вважаючи своє життя гармонійним, а службу – «благородной».
Перший переломний момент стався у свідомості героя після серйозної розмови з начальником, у якій той у грубій формі висміяв наміри Поприщина упадати за генеральською дочкою. Після слів: «Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль,
более ничего» [5: 168], в напівмертвій душі Аксентія Івановича починає прокидатися
щось людське, а не рабське і лакейське. І у тій мірі, у якій воно прокидається, він втрачає
здоровий глузд. У героєві починає ворушитися його давно придушена соціумом людська
гідність, власне «я». Він намагається не звертати уваги на слова начальника, хоча той і
обіймає вищу посаду. Він намагається подумати про високе, але це «високе» обмежується у його свідомості думкою про чин: «Погоди, приятель! будем и мы полковником, а
может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше» [5: 169].
Поприщин починає думати, і виявляється, що все те, що було раніше звичним і вважалося нормальним, насправді є незрозумілим і беззмістовним. У своїх подальших роздумах герой доходить важливого висновку: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это
больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно
взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у
него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не есть, чихает, а не кашляет» [5: 176]. Як, бачимо, в цьому фрагменті з мотивом
камер-юнкерства поєднаний ще один суто гоголівський мотив – мотив носу, що постійно звучить у петербурзьких повістях, але по-різному. У «Невському проспекті» Шиллер мав відрізати ніс Гофманові, бо на ніс виходило чимало тютюну в місяць. Тобто в
«Невському проспекті» ніс був символом епохи грошей, епохи капіталу, яку з допомогою
романтичної іронії розвінчував М. Гоголь. У повісті «Ніс» цей образ виконує іншу функцію – сприяє викриттю чиновництва. Ніс у даному випадку є символічним втіленням
чину, без якого людині не можна жити в світі. А в повісті «Записки божевільного» слово
«ніс» використано героєм у контексті його роздумів про рівність усіх людей, незалежно
від їхнього чину. Згодом мотив носу продовжується у записках Поприщина, котрий у
своїй хворобливій фантазії сягає мрією у космос: «…по всей земле вонь страшная, так
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что нужно затыкать нос. И оттого самая луна – такой нежный шар, что люди никак не
могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем
видеть носов своих, ибо они находятся в луне» [5: 182]. Як слушно вважає Г. П. Макогоненко, гоголівська фантастика художньо багатозначна – історія з носами знайомить
нас з утопією письменника. «На земле жизнь людей социально и нравственно изуродована. Здесь господствует абсурдная власть чина, чин вытеснил человека, командуют в
обществе камер-юнкеры и генералы, «честолюбцы и христопродавцы», орудующие при
дворе. Извращение всех нравственных, человеческих ценностей достигло предела, на
земле господствует «ад», жить стало невозможно, – и вот, не выдержав, носы с земли
бегут на луну. Луна – это «нежный шар», где «люди никак не могут жить, а там теперь
живут только одни носы. Почему носы? Вспомним недавнее размышление Поприщина
над словами начальника отделения (что он – Поприщин – нуль, а не человек, нуль, поскольку имеет чин титулярного советника) и перепиской собачек, из которой он узнал, что
Софи выходит замуж за камер-юнкера. <…> Носы оказываются «мерой» равенства, они
не заражены проказой чина (камер-юнкерства, генеральства), им чуждо честолюбие, они
не могут как «христопродавцы» отца, мать и бога продать за деньги – им это не нужно!
Носы едины и равны друг другу, равны, так сказать, «человечностью». Спасаясь от проказы чина, носы отделились от своих хозяев и переселились на луну» [2: 355].
Звернімо увагу й на те, що до мотиву носу М. Гоголь повертається й у фіналі «Записок божевільного». Остання фраза хворого Поприщина набуває символічного змісту: «А
знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?» [5: 184]. Стосовно цієї фрази в гоголезнавстві давно точаться дискусії, і серед дослідників немає єдності. На наш
погляд, в останньому реченні повісті сфокусовано те особливе бачення, що відкрилося
героєві через його хворобу. Це його прозріння: всі люди (чи то звичайні мешканці, чи
то правителі) рівні, у них в усіх звичайні носи, вони нічим не відрізняються між собою.
Зумівши побачити шишку під носом в алжирського бея, герой побачив усю потворність
світу, де людина змушена тікати. Невипадково фразі про алжирського бея передує абзац
про те, як героєві урвався терпець і він мріє про трійку швидких коней, які б винесли
його з цього світу: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взейтеся, кони, и несите меня с
этого света!» [5: 184]. Образ трійки і мотив бігу коней згодом будуть розгорнуті й трансформовані М. Гоголем у «Мертвих душах». Але вже у повісті «Записки божевільного»
письменник порушує проблему втечі людини з мертвотної дійсності, втрати живого в
земному світі, а тому неможливості існування в ньому.
Отже, мотивна організація повісті «Записки божевільного» є надзвичайно складною, що дозволяє розкрити образ тогочасного світу й суперечливість духовного стану
«маленької людини», яка опинилася в нелюдських умовах. Провідна тема «божевілля»
розкривається через низку мотивів, а саме: біблійні мотиви, «чудасії», камер-юнкерства, генеральства, чину, носу та ін. Характерним для цієї повісті митця є використання
реалістичного гротеску та контрасту для викриття світу спотворених цінностей, ницих
прагнень, мізерних ідеалів.
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МОВНО-ОБРАЗНА СИСТЕМА ПОЕТИЧНОГО ІДІОЛЕКТУ ЄВГЕНА ГУЦАЛА
Статтю присвячено дослідженню мовно-образної системи поетичного ідіолекту
Євгена Гуцала. Зосереджено увагу на ознаках опоетизації персонажа в поезіях. Визначено лексико-тематичні парадигми, досліджено їх роль та функціонування у поетичних
текстах.
Ключові слова: мовно-образна система, поетичний ідіолект, лінгвопоетика, лексико-тематичні парадигми.
Статья посвящена исследованию образно-речевой системы поэтического идиолекта Евгения Гуцало. Акцентируется внимание на признаках поэтизации персонажа в
стихотворениях. Показаны лексико-тематические парадигмы, изучены их роль и функционирование в поэтических текстах.
Ключевые слова: образно-речевая система, поэтический идиолект, лингвопоэтика,
лексико-тематические парадигмы.
The article is dedicated to the language and figurative system research of Ye. Hutsalo’s
poetic idiolect. Special vattention is paid to the features of poetic glorifying the personage
in poetry. It defines lexical and thematical paradigms, researches their role and functions in
poetic texts.
Key words: language and figurative system, poetic idiolect, linguistic poetics, lexical and
thematical paradigms.
Одне з найважливіших завдань лінгвістичного аналізу художнього твору – вивчення
поетики, структури образів (передусім словесних, які є мовним втіленням художніх образів твору) в їхній композиційній організації і сюжетному розвитку [1: 14], тобто аналіз
літературного тексту як мистецької естетичної сутності, розкриття словесно-художнього
втілення ідейного задуму письменника в категоріях лінгвопоетики [2: 62], відтворення
індивідуально-авторської моделі світу. Індивідуально-авторська модель світу втілює
систему морально-етичних цінностей, світовідчуття конкретного митця. Ця модель під
впливом навколишнього світу може змінюватися, зазнавати певних естетичних, прагматичних модифікацій. Особливості поетичної моделі світу багато в чому детерміновані
архетипною моделлю світу, окремі риси якої зберігаються свідомістю і підсвідомістю
кожної людини, у тому числі й митця [3: 16].
Проблема лінгвістичного аналізу художнього тексту стала об’єктом дослідження у
працях В. Жайворонка, В. Іванова, В. Калашника, Г. Колшанського, І. Карпенка, Ю. Лазебника, Л. Лисиченко, А. Мойсієнка, Л. Новикова, О. Почепцова, Т. Родіної, О. Свибло© Шуляк С. А., 2008
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вої, О. Селіванової, Ж. Соколовською, Н. Сологуб, С. Форманової, Н. Хренова, Т. Цив’ян,
В. Шевчука, Є. Яковлєва та інших.
У сучасній функціональній, антропоорієнтованій лінгвістиці неабияке місце посідають дослідження мовних картин етносів, окремих особистостей, художніх ідіостилів,
ідіолектів. Неповторні мовні картини світу етносів значною мірою виформовуються не
лише народом у цілому, а й видатними особистостями. Євген Гуцало – видатний український прозаїк, есеїст, який полишив своєрідний, оригінальний слід і в поетичній
творчості.
У цій статті проаналізуємо мовно-образну систему поетичного ідіолекту Євгена Гуцала, визначимо лексико-тематичні парадигми, їх роль, функціонування та особливості.
Як показують спостереження над поетичними творами Євгена Гуцала, основними
лексико-тематичними парадигмами мовної картини світу автора є парадигми флоролексем, зоолексем, номінацій на позначення часу і простору, кольороназв.
Під поняттям лексико-тематичної парадигми розуміємо групи слів, що являють собою певний спосіб упорядкування предметів, явищ, подій і які можна виділити на основі
тих чи тих логічних зв’язків, певного бачення під відповідним кутом зору.
Лексико-тематична група флористичної лексики становить значний шар мовної системи Євгена Гуцала і функціонує як у прямих, так і в переносно-фігуральних значеннях,
фіксуючись, зокрема, у флороназвах виразної етнічної закріпленості (барвінок, верба, калина, рута, смерека, явір, тополя, хміль, жито, пшениця та ін).
Особливо активні такі одиниці в описово-зображувальних контекстах, в пейзажних
замальовках, що являють собою елементи опису краєвиду, ландшафту, національно-художнього простору і т. ін. Авторське ставлення до зображуваного яскраво простежується
в портретних характеристиках, побудованих на основі тих чи тих флоризмів. Основними
ознаками, за якими відбувається опоетизація персонажа в поезіях Євгена Гуцала, є ознаки зовнішньої краси і внутрішньої гармонії.
Підпарадигма дендролексем у мовотворчості Є. Гуцала представлена такими номінаціями, як береза, тополя, явір, дуб, ялина, клен, верба, сосна, вільха, яблуко, груша,
вишня, слива, що є досить продуктивними при відтворенні пейзажних картин, часто
функціонують у метафоричних конструкціях для передачі найрізноманітніших почуттів
– щастя, радості, смутку, тривоги, вираження духовного світу людини.
Метафоризації таких одиниць сприяє зближення їх з елементами інших тематичних
груп, наприклад поєднання з релігійно-обрядовою, церковною лексикою конотує значення «святість, урочистість»: Клен гостролистий – наче храм, / в якому все урочистим
золотом горить. / Ще й правиться у храмі золотому: / синиця править в цю святкову
мить [4: 306]; Світильники беріз у лісі загорілись. / Освітлений, як храм, стоїть осінній
ліс. / І ризи золоті на липах задзвеніли, / і сяйво золоте проллялось по землі [4: 316].
Незначний ряд у мовотворчості Є. Гуцала становлять флоризми-екзотизми на зразок
кипарис, пальма, а також окремі дендролексеми, наприклад шовковиця, що є рідковживаними взагалі в українській поетичній творчості.
Підпарадигма злаків, квітів і трав у Гуцаловій поезії обіймає такі номени, як пшениця,
жито, гречка, просо, чебрець, звіробій, безсмертник, шавлія, папороть, барвінок, повитиця, жовтець, тирлич, любисток, м’ята, незабудка, подорожник тощо.
Одним із найбільш уживаних компонентів флористичного світу ідіолекту Є. Гуцала є лексема квітка, що виступає родовим поняттям, гіперонімом щодо видових назв.
Лексема квітка в поетичних контекстах здебільшого активізує просторову семантику,
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функціонуючи в ролі національно-пейзажного елемента, а також виступає компонентом
образно-асоціативної означеності (мистецька сфера, життя: розквіт, згасання – образ розквітлої, зів’ялої квітки).
Особливо високою частотністю відзначаються такі флоризми, як калина, шипшина,
терен, хміль, що представляють підпарадигму номінацій кущових та чагарникових рослин і, зазвичай, входять до складу численних метафоричних конструкцій. Зв’язок таких
флоролексем із певним набором лексико-семантичних одиниць відповідної тематики зумовлює образне освоєння відповідних контекстуальних ситуацій, подій, явищ природи
тощо. Наприклад, лексема калина продуктивна в контекстах з описом осіннього пейзажу, її функціонально-контекстуальні ознаки: горіти, гарячий. Натомість флоризм хміль
частіше поєднується із лексемами літнього пейзажу (Літує хміль; Вода в Дніпрі цвіте
зеленим хмелем).
Численну групу в мові поезій Євгена Гуцала становить лексика на позначення тварин
і птахів. Зоолексеми цієї лексико-тематичної парадигми активно функціонують у поетичних текстах при розгортанні образно-смислових, композиційних ліній і є важливим
засобом творення асоціативних полів у художніх структурах.
Порівняльні, метафоричні конструкції з флористичним, зоонімним компонентом є
важливим складником поетичного ідіолекту Є. Гуцала, іноді на їх основі будується весь
вірш, із багатьма композиційними розгалуженнями.
Найбільш поширені такі моделі компаративів із флористичним компонентом, де останній виступає як суб’єктною, так і об’єктною частиною порівняння:
Рослина – Людина. Ця модель широко функціонує в мові порівнянь із суб’єктною
частиною, репрезентованою флоролексемою дуб, яка зумовлює вибір відповідних
об’єктів на позначення осіб чоловічої статі. В основі таких порівнянь – професія або
заняття: «неначе різьбярі», «неначе лірники», «неначе кобзарі»; соціальне становище:
«мов дука»; родинні стосунки: «як побратими», «немов дядьки»; якісні ознаки: «як
витязь»: Дуби, неначе лірники. Й неначе / із кобзами осліплі кобзарі... / Берези мовчки
слухають – і плачуть / у присмерках вечірньої зорі... [4: 78]; Дуби погорбились, неначе
різьбярі, / що над різьбою горбляться й зітхають [4: 291]; Червоний дуб тут – мов
багатий дука, / який у горностаї зодягнувсь... [4: 306]; Качки від ставу йдуть, біліють
снігом першим. / У теплих сіряках, немов дядьки, дуби [4: 152]; Дуб стоїть, як витязь
древньоруський, / у шоломі, і вартує шлях... / Скоро, скоро перелітні гуси / нам притягнуть зиму на хвостах [4: 111].
Флористична парадигма суб’єктів порівняння досить активно функціонує в конструкціях, де об’єктним компонентом виступає мати, напр.: ... і, як мати, стала за селом
тополя, / що чекає сина, а його нема [4: 17]; Смутна, зів’яла мальва на причілку хати, /
червоний жар в квітках погаснув і затих. / Така ота зів’яла мальва – наче мати, / що
сліз сухих не виплаче з очей сухих [4: 152]; Береза полум’ям палає русим, / палає вдень,
палає уночі. / Я їй, неначе матері, вклонюся / й поплачу мовчки на її плечі [4: 308]; ...і
тополя із голубом в листі – / наче мати з дитям у вогні... [4: 223].
Іноді подібні компаративеми є основою цілого вірша; у розгорнутих синтаксичних
структурах виявляємо дистанційні порівняння: Дуби прийшли із сивого століття, / спинились у діброві за селом. / Як побратими, обнялися віттям / під небокраю голубим
крилом [4: 78].
Людина – Рослина. Окрему парадигму становлять флоризми, що виступають елементами портретної характеристики людини. Це зумовлено зоровими, дотиковими та
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одоративними ознаками їхніх денотатів: Я сьогодні погляди збираю – / карі, сині, темноголубі – / і неначе проліски зриваю, / в пам’яті складаючи собі [4: 31] – «погляди, наче
проліски»; Таємничий, радісний, святковий – / навіть сам себе не впізнаю! – / погляди
збираю чорноброві, / наче ряст в весняному гаю [4: 31] – «погляди, наче ряст». Останнє
порівняння, певно, пов’язане і з такою ознакою лексеми ряст, як запах, який Б.В. Заверуха визначає як «приємний, витончений запах меду з ваніллю» [5: 27].
Заслуговує на увагу порівняльна конструкція обличчя, як дві лілеї: По хвилях натовпу вечірніх, / як дві лілеї по воді, / веселі, буйні, непокірні / пливуть обличчя молоді [4:
125]. «У стародавніх греків ця квітка була символом краси і красномовства» [5: 124], а в
Гуцаловій поезії вона стає ще й символом молодості, натхнення, кохання, невпокорення.
Нерідко певний сегмент суб’єктної частини, на який спрямовується порівняльна ознака, може бути виражений займенником, що не має конкретної вказівки на денотат [6:
115]. Пор.: Вишня в музиці цвіту – учімося в вишні страждати й любити. / Ми цвітемо,
як вишні, й одквітнемо тільки колись! [4: 196]; Із кожним роком дальшаєш мені – /
так зірка в чорну безвість часу пада... / Ти, мов любистку золота досада, / яку колись
я звідав навесні [4: 27]; Не відцвіли ще ми й не відспівали, / як вивільга, як дивина, як
хміль! [4: 105].
У поезії Є. Гуцала своєрідним динамізмом вирізняються конструкції, в яких суб’єкт
порівняння стає об’єктом і навпаки, напр.: Їй слалася дорога нелегка, / та яблуня не побоялась світу. / Вона прийшла, мов дівчина, яка / на яблуню скидається розквітлу [4: 206].
Рослина – Абстрактне поняття. Дівочеє тіло зорі мені й досі біліє, / і досі сивіють
полин та чебрець, наче біль, / і там, на Шляху на Чумацькім, у небі зоріють / чумацькі
кістки і чумацька розсипана сіль...[4: 33]; В наших зустрічах криються наші розлуки. /
Наше щастя гірчить, як полин навесні. / Хай тебе возвеличать цей біль і ці муки. / Не
забудься мені! Пам’ятайся мені...[4: 55]; Пора прощання – осінь золота... / Цей світ одцвів, як одцвітає сонях!.. / З душі моєї смуток обліта, / і павутинки срібляться на скронях [4: 81]. Якщо в першому прикладі (полин та чебрець, наче біль) флористична назва
безпосередньо несе семантику смутку (тут дається взнаки і народнопоетична традиція),
то в наступних порівняльна конструкція отримує таку семантику завдяки дієслівному
компоненту (щастя гірчить, як полин, світ одцвітає, як одцвітає сонях). Проте найчастіше флоризм сонях (соняшник) уживається з порівняльним компонентом для зображення краси рідної землі, батьківщини: І враз на чужині постане, / мов спалах, в пам’яті
моїй: / Вітчизна – соняшник весняний / цвіте на грані польовій [4: 39].
Фольклорна традиція олюднення рослинного світу проступає в такому метафоричному порівнянні з флоролесемою папороть: Згадається: стріляє дзьобом дятел – / трипала птаха, жовта голова, / і папороть задумалась крислата, / немов розгадка загадки
жива [4: 115].
У поетичному ідіолекті Є. Гуцала лексичні одиниці флористичної семантики корелюють у порівняльних парадигмах на позначення природних явищ (Синіють сливи,
наче синій град, / що на гіллі повис – і не спадає [4: 254]; Під березою ген підберезник
смаглявий. / Краплі мряки, як мак голубий, мерехтять [4: 172]; Зигзагами зламались
грому чорні ребра – / день вигинав хребет, день блискавками квіт... / Конвалій яр – мов
грім, що знагла трощить небо, / фіалок яр – мов грім, який ламає світ [4: 234]; історичних реалій (Тополя голубим шепоче листям / вслід вітру, наче вслід сліпій орді, / і очерет,
немов козацькі списи, / й козацька чайка-місяць на воді [4: 148]; В сухій сопілці соняха
зітхає вітер. / Неначе скіфські баби, гарбузи мовчать [4: 152] тощо.
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Основою процесу метафоризації в межах предикатного значення є присвоєння
об’єкту значень, властивостей і станів, які виявляються в іншому класі предметів. До
найбільш яскравих предикатів, які в поєднанні з зоонімною лексикою стають елементами Гуцалових метафор, слід віднести предикати, що: а) характеризують предмет на
основі порівняння з зоонімом (ніч озвалась совою): Місяць над лісом всміхнувсь золотою
щокою. / Місячний сміх, наче пряжа, в повітрі тремтить. / Ніч опівночі озвалась совою,
ніч опівночі озвалась, немов неясить [4: 184]; б) мають вказівку на розвиток, рух (ластівка у небі написала): Знов ластівки у небі зацвіли, / вода в Дніпрі цвіте зеленим хмелем. /
Прийди до мене ввечері, коли / зоря вишневі рушники простеле [4: 204] або: Що ластівка
у небі написала / крилом – достоту пушкінським пером? [4: 21].
Атрибутика загальної парадигми простору в поезії Євгена Гуцала представлена номінаціями, що позначають:
а) великий простір: простір, світ, земля, степ, поле, море, небо. Валторни вітру
сяють у полях, / гойдаються разом з озиминою. / Валторни сяють – грою неземною / заслухалась удосвіта земля [4: 65]. Нерідко в поезії Є. Гуцала і Земля виступає як планета
в безмежному космосі, напр.: Земля із відстані великої – зоря, / хоча вона й лишається
Землею, / і кожен з нас також стає зорею / що в галактичних не минається морях
[4: 86]. Концептуальним у поезії Євгена Гуцала є поняття степ. Образ степу проходить
через усю творчість поета, стаючи домінантним у відповідній лексико-тематичній парадигмі. Лексема степ виражає горизонтальний простір «низу» і виступає у прямому
значенні: Я знов сьогодні археолог. / Уранці в сивий степ прийшов. / На полині сіріє порох,
/ немов подертий в клоччя шовк [4: 38];
б) рельєф місцевості: гори, долина, шлях, дорога, стежка. Одним із ключових образів
у поетичному тексті Є. Гуцала є лексема шлях, яка розвиває парадигматичний ряд шлях
– путь – дорога – стежка (стежина) – роздоріжжя. Образ шляху створює просторові
уявлення як по горизонталі, так і по вертикалі, надає широти подіям, що відбуваються,
напр.: І мажі за шляхом – з мазницями й сіллю стоять [4: 33]; ... червоні маки, що над
шляхом хлюпотять [4: 20];
в) елементи водних реалій: річка, струмок, джерело, море. Одним із просторових
репрезентантів у поезії Є. Гуцала виступає слово море, що у свою чергу творить лексикотематичну підпарадигму зі слів шторм, хвиля, береги та ін. Поет малює море як рухливий простір: «море штормами бунтує», «хвиля в груди б’є», «береги душі руйнує»; або:
Так знай, що море Ясності моє / весь час штормами темними бунтує, / і ревність, наче
хвиля, в груди б’є / й скелясті береги душі руйнує [4: 40]. Часто образ моря вживається
опосередковано. Море-океан розуміється розширено, як стихія, що охоплює увесь світ,
в тому числі й небо [7: 113]. Вживання кольороназв та слів, що їх виражають (квітне,
іскриться, палахкотить), створює враження руху простору; саме так змальовуються
динамічні картини в поетичному тексті, напр.: Моря – зелене та блакитне. / Зелене в
обріях стоїть. / Блакитне над зеленим квітне, / іскриться і палахкотить [4: 13];
г) явища природи: вітер, буря, сніг, дощ, град, туман. Динаміка образних побудов
з лексемою вітер у творчості Є. Гуцала отримує в різних контекстах різне смислове й
експресивне вираження, пор.: О, як він місить, як він місить, / як вітер місить, далебі! /
В заміс іде, як глина, місяць, / й снопи небесні голубі [4: 188]; В сухій сопілці соняха зітхає
вітер [4: 152]. Опоетизація явищ природи є характерною ознакою ідіостилю Євгена Гуцала, де, крім лексеми вітер, домінують дощ, грім, хмара, гроза, сніг. Засвідчено також
образи метелиці, бурану, кригоходу та ін. Конструкції з компонентами грім, дощ, хмара
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часто виступають елементами пейзажу, напр.: Теплий грім у синій хмарі грима, / дрібен
дощик сіється в траву... [4: 29].
Образ дощу, грози стає складовою частиною індивідуально-авторської метафори,
пор: Невже тобі забудеться, як потім / ударив грім – і афоризм грози / нову утвердив
істину істотну / й чоло її сльозою оросив?.. [4: 44]; Шелест дощу – наче демон незримий летить [4: 64]; Сяє дощик на зеленім листі, / наче сльози капають на лист. / Ми з
тобою в часі розійшлися, / а тепер, зустрівшись, не зійшлись [4: 29];
ґ) небесні об’єкти: сонце, зоря, місяць тощо: Та знаю: в небі сіяти не перестане – /
нехай співа птах радощів чи птах журби! – / зірки пшеничні й житні і зірки вівсяні – /
зірки своєї хліборобської судьби [4: 118]; Зірки складають в сузір’я Козерога, / в сузір’я
Водолія чи в сузір’я Риб / і в небесах йому означують дорогу / так, як лиш зорі і означувать змогли б [4: 117]; Океан над ними хвилю стеле, / В небесах горить Південний
Хрест [4: 116].
У поезії Євгена Гуцала простежуємо змалювання простору у двох вимірах: земному й небесному. Для вираження простору «верху» поет послуговується лексемами сонце, Земля, зірка, хмара і т. ін., що представляють концепт «небо». З простором «низу»
пов’язується ряд таких лексичних одиниць, як земля, поле, степ, ліс тощо. Часова парадигма представлена номінаціями минуле, майбутнє, сучасне, ера, епоха, вік, день, ніч,
тиждень, місяць, рік, весна, літо, осінь тощо.
Відображення і творення Є. Гуцалом поетичної картини світу в зорових образах
відбувається значною мірою завдяки кольороназвам, які вступають у семантичні відношення з репрезентантами різних тематичних груп. Усього в текстах поезій Євгена Гуцала нами зафіксовано 1576 слововживань кольороназв. Лексико-тематична парадигма
кольоролексем представлена рядом підпарадигм із домінантними кольороназвами: білий, чорний, жовтий, червоний, зелений, синій. За нашими підрахунками, в мові поезій
Є.Гуцала переважають білий, золотий і чорний кольори. Лексичний склад таких підпарадигм характеризується різноструктурними компонентами (іменниками, прикметниками, прислівниками, дієсловами). Однак найпродуктивнішими у творенні кольоративів є
прикметники. Вони здатні вибудовувати систему слів-кольоропозначень на основі переосмислень значень твірних одиниць, виражених іншими граматичними категоріями,
наприклад, волошковий, лазуровий, перламутровий, ізумрудний, зів’ялого маку, які в контексті набувають виразно оцінного забарвлення.
Отже, мовно-образна система поетичного ідіолекту Євгена Гуцала, «вибудувана» на
основі численних компонентів розгляданих лексико-тематичних парадигм, відзначається
динамізмом образного слова, поєднанням народнопоетичної стихії й індивідуально-авторських пошуків у поетичній творчості, що своєрідно відображає особливості концептуальної і загальномовної картини світу.
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МОВНА КУЛЬТУРА, ЩО ВИРАЖЕНА
У ДРАМАТИЧНИХ ПОЕМАХ ІВАНА ДРАЧА ТА ЛІНИ КОСТЕНКО
У статті йдеться про мовну культуру у драматичних поемах І. Драча та Л. Костенко. Розглядається комплекс проблем, які озвучують письменники у своїх творах: це і
художнє слово, і авторський світ думок, почуттів, який спрямовано на мовно-культурне
надбання українського народу.
Ключові слова: національність, особистість, духовність, мораль, етика.
In the article the question is about a language culture the complex of problems which writers
wire for sound in the works is Examined in the dramatic poems of I. Drach and L. Kostenko,
this and artistic word, this and author world of thoughts, senses, which is directed on linguisticcultural direction of the Ukrainian people.
Keywords: nationality, personality, spirituality, moral, ethics.
«Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості
людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують
загальну культуру нашого сучасника» [1: 2]. Вважається, що культура тісно пов’язана з
мовним вихованням, де основне спрямування охоплює матеріальну та духовну культури,
причому об’єктом впливу виступає наука, мистецтво, театр, література. Усі ці чинники творять мовну культуру, з якої черпаємо вміння правильно говорити, влучно оперувати словом за допомогою мовно-виражальних засобів, донести її до читача, і щоб вона
досягла своєї мети. Тому «мова для культури – те саме, що центральна нервова система
для людини» [2: 2].
Отже, мову можна споглядати як один із видів культури та як один із її компонентів.
Можна розглянути і функціональний аспект мови – це її суспільна тематика, яка знайшла своє відображення у наукових студіях багатьох учених та культурних діячів: Олени
Пчілки, Івана Франка, Лесі Українки, Івана Огієнка, Олени Курило, Максима Рильського,
Павла Тичини та інших. Не залишимо поза увагою 60-ті роки, у цей час відбувається
зв’язок культури мови і суспільства, культура мови становить окрему дисципліну. Літературна і наукова творчість почали свій шлях у встановленні загальнолітературних норм,
авторами-письменниками розв’язуються проблеми добору засобів вираження, переосмислення понять «національна мова», «виховання мовної особистості», «культура літературної мови». Звертається увага на мовно-культурні властивості: якість, точність,
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ясність, чистота. Все це сприяє формуванню у пересічного читача потреби збагачувати
словниковий запас. Важливим для поезії та інших жанрів літератури 60 – 70-х років є
спосіб мислення, який протистоїть культурним традиційним процесам, що безпосередньо відбувалися у сфері культурного життя народу. Яскравим прикладом мовно-культурних пошуків є творчість поетів-«шістдесятників». До них належали І. Світличний,
Є. Сердюк, М. Вінграновський, В. Симоненко, А. Горська, І. Дзюба, В. Стус, М. Осадчий, Ігор та Ірина Калинці, І. Гель та брати Горині. Серед найкращих письменників 60-х,
що здобули собі визнання своєю активною діяльністю, виділимо Ліну Костенко та Івана
Драча. У своїх творах вони дотримуються закону, що мова й думка – одне ціле. Та не
випадково О. О. Потебня наголошує: «мова є засіб не виражати головну думку, а створювати її…, вона не відображення світогляду…, а діяльність, що його складає» [3: 141].
Твори Л. Костенко та І. Драча навчають нас культури мови, формують у читача сприймання світу у всій його красі, і все це за допомогою особистого неординарного мислення,
у якому живе рідне слово.
У драматичних поемах митців проступає спільна ідея нерозривності людини і мови
через культурний пошук у спілкуванні, в емоційному баченні особистого «Я», у єднанні
поколінь, у пошуку світу, де живе слово. Довести це і є головною метою нашої статті.
Життя окремої людини – це її духовна основа, яка виражає свої переживання в мові.
Хтось підсилював свій голос гострою сатирою, хтось – правдивістю життя, яке зображував у літературі. Як зазначив в одному з афористичних висловів П. Мирний, мова
– «жива схованка людського духу». Свою «духовність» виразили в індивідуальній свободі, яка дала свої продуктивні наслідки щодо драматичних поем Л. Костенко «Сніг у
Флоренції» [4 :466], «Скіфська одіссея» [4 :419], «Дума про братів неазовських» [5:
147] та І. Драча «Дума про Вчителя» [6: 152], «Зоря і Смерть Пабло Неруди» [6: 97],
«Соловейко-Сольвейг» [7: 48]. У поемах письменників відбуваються дійства, що показують життя людей у їхніх ідеях, моральних принципах, інтересах, стосунках дійових
осіб, які характеризуються через гостроту зображуваних конфліктів, що виражені через
Слово. Слово в драматичних поемах авторів чи не найскладніший і найтрудомісткіший
вид мистецтва, де мовна культура має ознаки опису життєвих подій, характеру персонажів, їхніх дій і вчинків. Так підсилюється особливість культурного пошуку в мові
Л. Костенко та І. Драча.
У даному відображенні мова виступає як засіб спілкування й інформації про світ,
насамперед про свій народ. А культура – це людський розум, народні звичаї, вірування.
На новому етапі літературного процесу поетам було підпорядковано художнє слово, що
ставило перед собою завдання – боротися проти будь-яких форм несправедливості, приниження, переслідування.
Даний період творчості І. Драча захоплює і порушує надзвичайно важливі проблеми
у драматичній поемі «Дума про Вчителя», де автор відстоює свої позиції, видозмінює уже
створені стереотипи вкоренілого, так званого культурного життя. Через мовно-творчі аспекти виникають персонажі, які є прототипом традиційної педагогіки, а також сучасного
та майбутнього. Культура, яка бере свій початок у школі і підпорядковує вищу освітню
систему. Не забудемо і духовний світ особистості, яка сформувалася на історичних фактах
трагічності та багатостраждальності українського народу. «Багате й напружене духовне
життя поета, яке в його творчості сконцентроване не на минулій, а на можливій майбутній…» царині слова [8: 7]. Трагічні конфлікти підкреслюють внутрішність дійової особи,
яка через історичні, суспільні, побутові аспекти підкреслює ствердження О. С. Пушкіна
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про те, що «драма стала завідувати пристрастями і душею людською» [9: 136]. Чому
для підкреслення мовно-культурного аспекту драми поетом використовуються образи
Сухомлинського, Сковороди, Песталоцці, Макаренка, Корчака? Відповідь може містити
і філософські роздуми, і морально-естетичні погляди, але звернемось до педагогіко-психологічного напрямку, що безпосередньо пов’язаний із процесом культурного виховання
(«сім’ї, виховних і навчальних закладах, установ культури, громадських організаціях, засобах масової інформації тощо» [10: 21]). Поема «Дума про Вчителя» розкриває через
виховну діяльність, яка вкладена у вуста діячів педагогічної сфери, розуміння добра і зла,
війни і миру, минулого і майбутнього. «Завдання поета – у художньому розкритті єдиного
і вічного педагогічного принципу – виховання Людини людяністю» [9: 22]. Тому даний
процес виховання у культурологічній системі – це вплив І. Драча на формування особистості, це цілеспрямований пошук влучного слова, це система мовних аспектів, що задіяні
в драматичній поемі, це функції ролей головних героїв, які пристосовуються у різних
сферах побутової, сімейної, політичної, суспільної, культурної позиції.
Інший драматичний твір І. Драча – «Соловейко-Сольвейг» – це прояв справжнього
драматичного пошуку, пристрасті у конфліктних позиціях. Це історія життя, це аналіз
певних індивідуальних рис характеру героїв, це прояв духовної могутності людини взагалі і кожного окремого героя у контексті із собою. Для твору характерне мовленнєве
загострення сюжетної лінії, яка переплітає, перехрещує взаємини образів-персонажів.
«Ситуація, обрана І. Драчем, досить рідкісна, хоча в літературі й не нова. У душі митця
одночасно живуть художник-спостерігач, аналітик, для якого життя – насамперед об’єкт
для вивчення і відтворення, і людина, що сама діє, почуває, бореться…» [9: 147]. Отже,
людські переживання, прагнення до вдосконалення, спілкування з природою, теплота
у людських стосунках – це духовний прояв культури. Цікаві постаті постають перед читачем: це Марина і Михайло Турчин, Петро, Оксана, баба Степанида, Природа,
Мистецтво. Головні герої постійно підпорядковують сферу духовного життя суспільства. Це система виховання, освіти, духовної творчості (мистецтва). А також драматична поема охоплює сферу освіченості і вихованості людей, опанування певною галуззю
знань або діяльності. У певному розумінні, це створена поетом сукупність культурно-духовних проявів у праці, мові, моральних чинниках, естетично-культурних рисах. Мабуть,
І. Драч вважав, що духовне перетворення людини (народження, юність, зрілість, смерть)
на різних етапах життя сприяє формуванню культурних цінностей.
Що стосується ще одного драматичного твору І. Драча «Зоря і Смерть Пабло Неруди», то в системі художнього світосприйняття й світовідчуття образи-символи займають
важливе місце у розкритті істини стосунків, історичних фактів, ідеалів людства на прикладах європейської поезії, творів Шекспіра як символів історичної доби. У драматичній
поемі показано боротьбу за високу культуру через художню досконалість слова автора.
За допомогою мовної інформації ми бачимо систему взаємозв’язків у спілкуванні між
людьми, що здійснюються на основі символів, мови образів, людських цінностей. Конфлікт подій, який об’єднує групу людей, загострено у певних, спільних зв’язках культури,
політики, соціальних інтересах, все це можна віднести до національного виховання.
«Національне виховання – це виховання людей та молоді на культурно-історичному досвіді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій мудрості і духовності» [10: 77]. Навіть символ образу Маски підсилює поле живописного мазка слова,
архетип культури, це короткочасна можливість пожити життям іншого. Наприклад, у
театрі, «легке опускання маски піднятої актором рукою означало – стогін і сльози» [11:
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307]. Національний пошук культури І. Драчем зумовлює аналіз ментальності українського народу, історичної пам’яті, традицій, національної типовості характерів («кохання і
смерті, боротьби за віру і правду» [12: 487]).
Отож, у драматичних поемах І. Драча показано «художнє обличчя» українського
народу у поєднанні з мовно-культурним аспектом слова, духовності, самовираження,
діяльності.
«Тема духовної драми митця, його причетність не лише до великих звершень і тріумфів, а й до досвіду трагедій суспільства, болючих суперечностей доби проходить через
усю творчість Ліни Костенко. Сама поезія Ліни Костенко – це теж драма і стогін, бо,
якщо не можна порівняти долі й болі людини ХVІІ століття і нашого сучасника, то не
можна й забути, що кожна доба має свій драматизм, свої терни й муки, а отже, й поетів,
цінних для нас тим, що дисгармонія життя надихає їх на творчість сильніше ніж його
радості й гармонія» [13: 64]. У напрузі тримає нас драматична поема Л. Костенко «Дума
про братів неазовських», де відзначається ментально-духовний світ героїв-побратимів.
Поетеса переслідує мету, яка вказує шлях до виховання духовно досконалої особистості,
рушійною є громадянська позиція у культурному аспекті. У процесі аналізу твору звертаємо увагу на суспільно-історичний контекст епохи, категорію часу, категорії добра,
патріотизму, справедливості, вірності. А історичний аспект має свою сюжетну лінію,
яка вказує на конкретні долі та переживання персонажів. Поема насичена соціальними
і звичайними пристрастями, які притаманні кожній людині: благородство, підступність,
вірність і зрада, відвага, лицарство, боягузтво тощо. «Герої Ліни Костенко, попри всю
трагічність свого світовідчуття, не мученик і не жертва» [13: 65]. Так, у мовному аспекті
суспільна свідомість українця – це реальні відносини, що регулюються на моральнокультурному рівні. «Мораль (лат. Moralis – моральний, від Morеs – звичай) – система
ідей, принципів, законів, норм та оцінок, що регулюють відносини між людьми» [10: 74].
«І голос Ліни Костенко завжди вирізнявся з-поміж усіх… Вона завжди залишалася сама
собою: безкомпромісною, послідовною, мужньою і гострою на слово» [14: 4].
У драматичній поемі «Скіфська одіссея» водночас поєднується структура художнього твору з історичними подіями, що відбуваються у процесі пошуку минувшини, яка
відходить. Безперечно, поетеса піднімає філософські, моральні, естетичні проблеми нашого часу. «У «Скіфській одіссеї» грек вирушає на торги в далекі краї й усе далі й далі
пропливає водними артеріями скіфської землі. Й це подорож не тільки «географічна», а
й історична, бо впродовж його мандрування перегортаються сторінки минулого, загадкового для народу. А поряд з усім цим пронизливо звучать сповнені драматизму роздуми
поетеси про руйнаторську силу часу, про втрати людства на шляху історії» [15: 123].
Культура мовленнєвої бази драматичного твору охоплює плинність епох, слово на папері, живу пам’ять історії, «сміх і плач» душі самої поетеси, який втілений у рядки поеми.
Письменниця шукає спільне у міфології та історії нашого українсько-античного життя.
Поема захоплює своєю ідеєю, досконалістю у вираженні слова, фольклором.
Як справжній художник Л. Костенко піднімає глобальні проблеми буття у культурі
філософської тематики і втілює ці моменти у мовному аспекті поеми «Сніг у Флоренції».
«Драматична поема «Сніг у Флоренції» ставить чимало посутніх питань про буття митця
в світі людей. Митець належить собі і – ще більшою мірою! – не собі, хоча, загалом важко провести чітку грань, розмежовуючи те за найнесподіваніших ситуацій. Отже, сміливі
сподівання на майбутнє, перші кроки до нього й болісні підсумки, втрачені ілюзії, розвіяні надії, гіркота втрат, а особливо – втрата себе самого « [15: 122]. Особистість – це
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одна із тем опрацьованих і піднятих на розсуд письменниці. Так, охарактеризовано у
поемі соціальні якості людини, дається розуміння понять «неповторність», «індивідуальність». Звертається увага на загальнолюдські риси її героїв, які формуються під впливом
відповідної культури, до якої вони належать.
Тому твори І. Драча і Л. Костенко дають відповідь на питання щодо мовної культури.
В першу чергу це Слово, яке діє в тісному поєднанні культури та стародавнього світу,
культури і мови, культури та історії, культури і виховання, культури і нації, культури і
духовності тощо.
Виховання почуття любові до рідного краю – це насамперед виховання любові до рідної мови, рідного слова, рідної культури. Гортаючи сторінки книжок письменників-поетів, поступово розширюємо світогляд, прищеплюємо собі любов до історії, її минулого
і теперішнього, любов до всього людства і його культури.
Знайомство з драматичними поемами, із чарівним світом художнього слова української поезії, світом високих думок і почуттів, світом добра, краси, любові заповнить білі
плями української культури та української літератури зокрема.
Тому ми сподіваємось, що творчість цих поетів стане в нагоді вчителям і учням шкіл,
студентству та пересічному читачеві й усім шанувальникам поетичного влучного слова.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

УДК 6.030500

Стеванович Р. И.
(Николаев, Украина)

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНА «ЭВРИСТИКА»
У даній статті подається пояснення порівняно молодої науки, що розвивається
– евристики, яку більшість дослідників визначають як науку про творче мислення. Базовим терміном цієї науки в англійській мові є термін «heuristic» – «евристика», який
зумовлює певні труднощі у перекладацькій діяльності. Евристика як наука в англійській
мові має два визначення: heuristic і heuretic. В свою чергу, термін «heuristic» виявляє
полісемію й перекладається також як «метод», що допомагає вирішувати евристичні
завдання. Крім того, цей термін конвертується в прикметник, який означає будь-який
евристичний процес: heuristic method, heuristic reasoning, heuristic strategy.
Існує й інший термін «heuristics», що відрізняється від терміну «heuristic» тільки
флексією «S». Термін heuristics використовується у двох значеннях: 1) метод – загальна
евристична стратегія рішення проблеми; 2) різновиди загальної стратегії у формі підцілей, під-задач, які називаються «евристиками».
Ключові слова: евристика, евристичний метод, творче мислення, евристична
стратегія.
В данной статье даётся объяснение молодой, развивающейся науки – эвристики,
которая определяется большинством исследователей как наука о творческом мышлении. Базовым термином этой науки в английском языке является термин heuristic – «эвристика», который вызывает определенные трудности в переводческой деятельности.
Эвристика как наука имеет в английском языке два обозначения: heuristic и heuretic. В
свою очередь, термин heuristic проявляет полисемию и переводится также как «метод», помогающий решать эвристические задачи. Кроме того, этот термин конвертируется в прилагательное, обозначая любую эвристическую процедуру: heuristic method,
heuristic reasoning, heuristic strategy.
Существует и другой термин – heuristics, отличающийся от термина heuristic
только флексией «S». Термин heuristics употребляется в двух значениях: 1. метод – общая эвристическая стратегия решения проблем; 2. ветви общей стратегии в форме
под-целей, под-задач, которые называются «эвристиками».
Ключевые слова: эвристика, эвристический метод, творческое мышление, эвристическая стратегия, эвристики.
The article gives an explanation of a young developing science called heuristic, which is
defined by most of the researchers as science studying creative thinking.
The basic term of the science is heuristic which causes certain difficulties during the process of translation. Heuristic as a science is denoted in two ways: heuristic and heuretic. At the
same time the term heuristic has another meaning that is «method, procedure» helping to solve
© Стеванович Р. И., 2008
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heuristic problems. Besides, heuristic can be used as an adjective, describing any heuristic
procedure: heuristic method, heuristic reasoning, heuristic strategy.
There exists one more term that is heuristics, which differs from the first one only by ending «s». The term heuristics is translated in two ways: 1) method – a general heuristic strategy
used for solving problems 2) sub – goals of a common heuristic strategy used in heuristic
programming.
Key words: heuristic, heuretic, heuristics, creative thinking, heuristic method, heuristic
strategy, to solve problems.
Одной из молодых наук в системе современного знания является эвристика, объект и
средства которой в достаточной мере уже определились в ходе научного прогресса, хотя
предыстория её уходит вглубь времен, ядром эвристики, ее основой является психология творческого мышления, однако многие исследователи, не будучи психологами, так
или иначе выдвигали и решали проблемы эвристики. Эта наука была охарактеризована в
общих чертах рядом авторов, в том числе Паппом, знаменитым греческим математиком,
жившим в III в. н. э.; им была написана книга под названием «Сокровищница анализа»
или «искусство решать задачи», которая позднее получила название «эвристика». Французский философ и математик Декарт и немецкий учёный – энциклопедист Лейбниц
пытались создать стройную систему эвристика. Эвристика как наука, сформировавшаяся
лишь в ХХ веке, родилась на перекрёстке психологии, социологии, физиологии, кибернетики, математики, и будучи несводима к каждой из этих наук в отдельности, имеет свою
цель, предмет и определяемые ими методы. Предметом эвристики (эврилогии) является
процесс научного творчества, подразумевая диалектический синтез логики /алгоритмический подход/ и интуиции, догадки. Самая общая цель этой науки – познание путей и
механизмов, ведущих к научному открытию, управление процессом научного творчества
на основании познания общих его закономерностей.
Возникновение и развитие кибернетики поставило во весь рост проблему моделирования человеческого интеллекта. Поэтому становится необходимым анализировать
базовые понятия, весьма важных с точки зрения эвристики. Перед каждым человеком
может появиться необходимость проявить некоторый комплекс действий, решить ту или
иную задачу, однако совокупность имеющихся условий не подсказывает ему способа
решения этой задачи, и весь комплекс прошлого опыта не подсказывает схему решения
этой задачи. Чтобы найти выход из данной ситуации человеку необходимо создать новую стратегию деятельности, т. е. совершить акт творчества. Такую ситуацию называют
проблемной, а психический процесс, с помощью которого решается проблема – эвристической деятельностью. Эвристическую деятельность следует рассматривать как такую
разновидность человеческого мышления, которая создаёт новую систему действий или
открывает неизвестные ранее закономерности окружающей человека действительности.
Наука, которая исследует закономерности творческой деятельности, может быть
названа эвристикой [7:15]. Эвристика – новая комплексная отрасль знания. В будущем,
когда окончательно определятся контуры этой науки, она станет областью знания, объединяющей методы и результаты многих наук. Уже и сейчас проблемами эвристики занимаются инженеры, математики, психологи, физиологи, педагоги и организаторы производства.
Эвристика представляет собой науку, которая включает не только прикладные задачи,
но и другие вопросы:
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1) рациональное распределение ролей в научном коллективе;
2) материальное обеспечение эксперимента;
3) вопросы социальной организации научных коллективов;
4) вопросы педагогики (поиск талантов, подготовка талантов).
Цель данной статьи – показать различные толкования термина heuristic – «эвристика» в английском языке, который является базовым термином этой науки и вызывает
определенные трудности в переводческой деятельности. Термин heuristic произошел от
греческого heuriskein (to invent, to discover). Занимаясь исследованием английской терминологии эвристики, мы сталкиваемся с фактом неадекватности перевода и толкования
термина heuristic как в русском, так и в английском языке. Согласно данным БСЭ [1]
эвристика имеет пять значений:
1. специальные методы решения задач (эвристические методы);
2. организация процесса продуктивного творческого мышления;
3. эвристическое программирование;
4. наука, изучающая эвристическую деятельность;
5. специальные методы коллективного решения проблем.
Известный американский исследователь Дж. Брунер приводит точку зрения французского математика А. Пуанкаре, который связывает эвристику с чувством гармонии
цифр и форм, помогающих решать математические задачи.
What is the heuristic? Poincare (1905) urges that it is an emotional sensibility: the feeling
of mathematical beauty of the harmony of members and forms of geometric elegance. It is this
that guides one in making combinations in mathematics. [12:7]. Анализ английских и американских словарных статей показывает, что термин heuristic тяготеет к стабилизации,
преодолевая постепенно полисемию.
В словаре WNUUD [19] «эвристика» как наука интерпретируется термином heuretic
и имеет следующее толкование – a branch of logic treating of discovery or invention.
B словаре Ch20D [10] даётся следующая интерпретация термина heuristic: the art of
discovery in logic. В словаре СОД термин heuristic интерпретируется двояко:
1) «метод» – serving to discover proceeding by trial and error (heuristic method).
2) «наука» – sciences of heuristic procedure [11].
В других словарях, например, в ОАLD термин heuristic интерпретируется только
в значении прилагательного «эвристический» – of the theory of education that a learner
should discover things for himself [16].
Известный американский математик Y. Polya подчеркивает неопределённость номинативной и сигнификативной сторон термина heuristic: «Heuristic or heuretic or «ars
inveniendi» was the name of a certain branch of study not very clearly circumscribed belonging
to logic or to philosophy or to psychology, often outlined, seldom presented in detail and as
good as forgotten today [17:12].
Из выше приведённого толкования термина heuristic следует, что в английском языке
нет ещё устойчивого написания этого термина, а также нет единства в его толковании.
Можно сделать вывод, что эвристика как наука интерпретируется двумя терминами:
heuristic, heuretic.
В силу неразвитости эвристической терминологии термин heuristic наполняется новым содержанием. В. Г. Гак справедливо отмечает, что использование знакомых языковых форм для наименования новых предметов и ситуаций соответствует фундаментальной черте человеческой психологии, состоящей в том, что человек способен принимать
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новую информацию только на основе уже имеющейся некоторой информации. Прежнее
наименование ассоциируется с некоторыми уже известными представлениями [3:84] .
«Переносить в кибернетику столь антропоморфный термин – значит сразу поставить
знак равенства между человеком и машиной» [2:349]. Следующий контекст иллюстрирует употребление термина heuristic в новом кибернетическом значении: We use the term
«heuristic» to denote any principle or device that contributes to the reduction in the average
search to solution[15:78].
Термин heuristic в значении «метод» обозначает человеческий способ решения задач, который понимается намного шире по сравнению с кибернетическим. «Подлинная
эвристика – это эвристика, предполагающая ту или иную самостоятельность системы…
способность к собственной активности и самоорганизации» [4:366].
Семантические компоненты термина heuristic в значении «метод» – art, procedure,
idea.
Приводимый ниже контекст иллюстрирует употребление термина heuristic в значении «метод» и в роли прилагательного «эвристический»: For the moment, however, we
shall consider that a heuristic method or a heuristic to use the noun form is a procedure that may
lead us by a short cut to the goal we seek or it may lead us down a blind alley. It is impossible
to predict the end result until the heuristic has been applied and results checked by some formal
process of reasoning. If a method does not have the characteristic that it may lead us astray we
would not call it a heuristic but rather an algorithm [15:98].
Термин heuristic в любой комбинации со словом литературного языка ориентирует
на элементы творчества. Он придаёт качественную характеристику объекту. Сочетаясь
в постпозиции с прилагательными, термин heuristic употребляется в значении «метод» и характеризует вместе с препозитивным атрибутом различные методы эвристики:
selective heuristic – эвристический метод отбора вариантов; empirical heuristic – поиск
решения путём эксперимента; semantic heuristic – метод применения формальных языков; formal heuristic – математические методы формальной логики; effective heuristic
– сокращенный путь к решению задач (ограниченное число шагов, ведущих к цели. Следующие многокомпонентные терминологические сочетания объединены общим значением «творческий поиск», что отвечает основной цели эвристики – нахождения более
эффективных путей решения определенной задачи: heuristic search strategy – стратегия
эвристического поиска; heuristic search theory – теория эвристического поиска; heuristic
meta level knowledge – эвристический мета-уровень знания (уровень понимания, который должен объяснить результаты определённых эвристических процедур).
Анализ текстов эвристического содержания, в частности текстов по ЭВМ, показывает, что существует и другой термин – heuristics семантический объём которого совпадает
с термином heuristic и глубоко связан с ним, т. к. основа у двух терминов идентична.
Флексия «s» представляет собой правило образования множественного числа существительных.
В данном случае естественным является процесс терминообразования с использованием окончания «s», который указывает на сферу конкретных форм эвристики.
Анализ английской и американской литературы по кибернетике даёт возможность
утверждать, что термин heuristics в значении «метод» представляет собой конкретную
форму общей эвристической стратегии, которая выражается термином heuristic и которая в свою очередь, разбивается на под-цели, под-задачи, которые в совокупности
представляют собой «эвристики», что также обозначается термином heuristics. А. Нью240

элл и Тонг говорят о том, что существуют характерные для поведения человека методы
отсечения плохих вариантов – так называемые «эвристики» [8:206]. Приводимый ниже
контекст подчеркивает преимущество употребления «эвристик».
The reason for using heuristics instead of algorithm is that they may lead us more quickly
to our goal and they allow us to venture by machine into areas where there are no algorithms
[15:99].
Человек, решая разнообразные интеллектуальные задачи, сталкивается с невозможностью полного анализа последствий своего решения. Он отбрасывает варианты, которые считает неперспективными и сосредотачивает внимание на варианте или вариантах,
заслуживающих внимания. Этот процесс называется «эвристика» а приемы, лежащие в
основе отклонения неперспективных вариантов – «эвристиками». Если в программе для
ЭВМ используются какие-либо эвристики, то программа называется «эвристической».
Приводимый ниже контекст иллюстрирует употребление «эвристик» – приёмов, отклоняющих неприемлемые варианты решения.
«We must pay equal attention to the richness of their system of heuristics that makes any
particular piece of heuristic dispensable, and to their learning processes that generate new
heuristics to fill the vacuum created by the rejection of the ones previously used.» [15:79].
В данном примере мы видим целое эвристическое дерево: от общей эвристической
стратегии, эвристического дерева, которое представлено в форме метода, отходят ветви
– под-цели, что в английском языке выражается термином heuristics.
Нами было выявлено существование иерархии в семантической структуре термина
heuristics. Эта иерархия выявляется при анализе отношений: общее, особенное и единичное, что выражается в единствах функциональной субординации и координации в
формах проявления термина heuristics. Субординация – функциональное соподчинение
в структуре термина по критерию его семантической общности, т. е. от общего к конкретному. Иными словами, наиболее общим проявлением термина heuristics будет конкретная, хотя и достаточно общая область эвристической деятельности (различные сферы
творческой деятельности человека, которые характеризуются специфическим набором
своих средств осуществления поиска решения, прихода к цели). В каждой конкретной
области человеческого знания можно применить общую теорию эвристики, которая выражается английским термином heuristic.
А heuristics (эвристики) – конкретные формы применения общей эвристической теории. Например, в военном искусстве можно выделить стратегию наземного, морского,
воздушного боя, которые могут быть скоординированы как конкретная область общей
военной стратегии. В свою очередь, каждая конкретная форма эвристики обладает способностью к внутренней дифференциации на под-эвристики, под-цели, что находит свое
выражение в терминологии эвристики. Приведенная ниже схема иллюстрирует эвристическое дерево, основой которого является общая эвристическая стратегия (heuristic),
а от неё отходят ветви (под-цели), обозначенные термином heuristics (см. следующую
стр.).
Эвристические программы нашли широкое применение при имитации искусственного интеллекта. Эвристические программы решения задач для ЭВМ должны обладать
способностью описания для себя объектов в общем виде «ставить» и «решать» задачи в
случае применения операторов к этим объектам [18].Так, например, пользуется большой
известностью программа G.P.S., название которой является инициальной аббревиатурой
от терминологического сочетания General Problem Solving. Программа G.P.S. представляет
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собой имитацию искусственного интеллекта. Она пользуется наибольшей известностью и
представляет собой модель переработки мозгом человека информации [13]. Примером эвристической программы может служить программа – «Логик – Теоретик». Суть этой программы позволяет раскрыть контекст. «The Logic Theoretist is a Computer program, that
is capable of discovering proofs for theorems in elementary symbolic logic, using heuristic
technique». [18:25]. Анализ текста позволяет сделать вывод, что программа «Логик – Теоретик» используется при доказательстве теорем с использованием эвристических методов.
Более сложная программа STRIPS относится к классу эвристических решателей задач. Её
название является акронимом от Standford Research Institute Problem Solver, т. е. данная
программа была создана при исследовательском институте в Стандфорде и представляет
более усложненный решатель задач [14:189-208].
Таким образом, в силу неразвитости эвристической терминологии в английском языке термины heuristic и heuristics глубоко полисемичны, они должны бы породить более
конкретные синтаксические формы, но пока этого не произошло, переводчику следует
учитывать, что термин heuristic переводится как:
1.наука-эвристика; 2. эвристический метод; 3. прилагательное «эвристический».
Термин heuristics переводится как 1. «метод» – общая эвристическая стратегия поиска
решения; 2. эвристики – специальные методы решения задач в конкретных областях человеческой деятельности.
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(Луганск, Украина)

О СПЕЦИФИКЕ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Дана стаття присвячена вивченню проблеми перекладу фразеологічних одиниць. Це
питання висвітлюється сучасними лінгвістами достатньо глибоко на матеріалі різних
мов світу. Тим не менш, протягом багатьох років воно залишається актуальним. Існує декілька способів співвіднесення сутності матеріалу, що перекладається, і власне
манери перекладу. Тому в даній статті нами були проаналізовані найбільш поширені у
лінгвістиці способи перекладу фразеологічних одиниць.
Ключові слова: фразеологічна одиниця (ФО), лексична ФО, предикативна ФО, компаративна ФО.
The following article is dedicated to the problem of translation of phraseological units.
This question has been studied by modern linguists rather thoroughly on the basis of different
languages. Though, it remains very actual. There are several ways of relevance between the
© Решетникова А. Е., 2008
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essence of the material being translated and the manners of translation itself. That is why in
the following article the most popular ways of translation of phraseological units have been
analyzed.
Key words: phraseological unit, lexical phraseological unit, predicative phraseological
unit, comparative phraseological unit.
В «шкале непереводимости» или «труднопереводимости» фразеологические единицы (ФЕ) занимают едва ли не первое место. Их перевод решается по-разному в зависимости от их характера и особенностей. К ФЕ относятся как идиоматика, так и ФЕ
пословичного типа (крылатые выражения, афоризмы, сентенции), как образные (метафорические) единицы, так и необразные (безобразные) сочетания.
Исходя из прагматических задач переводоведения, целесообразно [1] подразделить
устойчивые сочетания на три большие группы:
1. Лексические фразеологизмы. Они семантически соотносимы со словами, понятийно аналогичны им. Например: стреляный воробей, синий чулок, козел отпущения,
сматывать удочки раздувать кадило, строить куры, сыграть в ящик, держать язы за
зубами, нечист на руку, без царя в голове, наобум, Лазарь. очертя голову и т. д.
2. Предикативные фразеологизмы. Это, как правило, законченные предложения, закрепившиеся в языке в виде устойчивых формул. Например: шила в мешке не утаишь;
лучше синица в руках, чем журавль в небе; на чужой стороне и орел – ворона; лучше
поздно, чем никогда; выбирай жену не в хороводе, а в огороде; седина в бороду, а бес в
ребро; лиха беда начало и т. п.
Как видим, речь идет о пословицах, поговорках, приговорках, афоризмах и других
устойчивых суждениях, в которых отразились трудовой, нравственный и житейский
опыт народа, практическая философия и человеческая мудрость.
3. Компаративные фразеологизмы, которые закрепились в языке как устойчивые
сравнения: хитрый как лиса, красный как рак, твердый как камень, свежий как огурчик,
ходит как слон, поет как соловей, гнется как тростник, работает как вол и т. п.
Это особый тип устойчивых оборотов. Во многих европейских языках большинство
таких словосочетаний образовано по единым моделям. Две из них считаются наиболее
распространенными: «прилагательное + союз + существительное» и «глагол+ союз + существительное» [1: 183-185].
Важно учитывать, что в переводе необходимо сохранить смысловое, эмоционально-экспрессивное и функционально-стилистическое содержание, которое передавалось
соответствующим устойчивым словосочетанием в контексте оригинала.
Перевод лексических фразеологизмов
Главная цель переводчика – стремиться к переводу фразеологизма фразеологизмом.
Это основное требование. Выполнив его переводчик достигает, как правило, наибольшую равноценность в воссоздании фразеологии оригинала в переводе. Однако иногда такой прием невозможен: в языке перевода может не оказаться понятийно равного
фразеологизма, или он есть, но не подходит по своим стилистическим характеристикам.
Именно в этом случае прибегают к помощи однословного соответствия, описательному
переводу и иногда к калькированию.
Сравнительно малочисленными оказываются случаи, когда фразеологизму оригинала соответствует полный фразеологический эквивалент в переводе. Это вполне естественно, так как в самих словарных системах сопоставляемых языков таких эквивалентов
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не так много. Прежде всего ими оказываются фразеологизмы, восходящие к общему источнику, например, библейскому или мифологическому: Achilles’ heel – ахиллесова пята;
Pyrrhic victory – пиррова победа; the apple of discord – яблоко раздора; the salt of the earth
– соль земли.
Наличие полных эквивалентов иногда обусловливается одинаковыми или сходными
условиями жизни и быта народов, общностью культурно-исторических факторов, психологических процессов и единством мышления. Например: to trim one’s sails to the winds
– держать нос по ветру; to blush to the roots of one’s hair – покраснеть до корней волос.
Наличие полных межъязыковых эквивалентов позволяет говорить о существовании
общеевропейского фонда равнозначных фразеологизмов с одинаковой внутренней формой.
Гораздо чаще в оригинале и переводе встречаются неполные (частичные) эквиваленты: to be born with a silver spoon in one’s mouth – родиться в сорочке; out of the frying pan
into the fire – из огня да в полымя.
В приведенных примерах фразеологизмы, несмотря на несовпадения их внутренней
формы и структурные различия, оказываются весьма сходными по своей семантике и
эмотивности. Подобный перевод фразеологизмов можно считать равнозначным, так как
он позволяет воссоздать не только смысл единицы исходного языка, но и ее стилистичес
кую окраску и заданную автором функцию [1: 188-190].
Фразеологизмы могут иметь описательные (объяснительные) соответствия, т. е. передаваться свободными словосочетаниями. Например: Mere trifles often indicate the coming
of momentous events. They are shadows cast before coming events. – судить о чем-либо по
частным деталям; составлять мнение на базе отдельных деталей.
Описательный перевод может и не нанести ущерба художественной адекватности
перевода в целом, но к частичным стилистическим потерям он, безусловно, приведет.
Прием калькирования при переводе фразеологизмов, соотносимых со словом, практически используется крайне редко, так как калька в переводном тексте будет выглядеть чужеродным образованием, требующим особого толкования. Калькирование или
дословный перевод используется, когда ФЕ достаточно мотивирована значениями ее
компонентов: to bite the hand that feeds – кусать руку, которая кормит; not to climb for a
word into one’s pocket – не лезть за словом в карман; fish begins to stink at the head – рыба
тухнет с головы.
Перевод предикативных устойчивых словосочетаний
Перевод пословиц и поговорок составляет особую переводческую проблему. Пословицы – это закрепленные в языке устойчивые образные суждения, которые имеют назидательный смысл, выражают определенную мораль и часто обладают звуко-ритмической
организацией. В отличие от фразеологических единиц, эквивалентных слову, у пословиц
и поговорок образное содержание, то есть их внутренняя форма, обычно сохраняет свою
значимость. Оно функционально действенно. Носители языка не только знают смысл
пословицы и ситуации, в которой ее следует употреблять, но и воспринимают образ, метафору, сравнение, формирующие пословицу. Смысл свободного сочетания, лежащего в
основе пословицы, и ее иносказательное содержание актуализируется в речи. Поэтому
переводчику важно передать оба компонента: смысл пословицы и ее метафорическое
содержание. Практика показывает, что наиболее часто используются пять возможных
способов перевода пословиц [6].
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1. Полным пословичным соответствием (эквивалентом), когда в языке перевода
есть пословица, равнозначная по смыслу, функции и стилистическим характеристикам
пословице оригинала и совпадающая с ней полностью или в основе своей по образ ному
содержанию. Иными словами, метафора, заключенная в пословицах, должна опираться
на идентичные образы. Примерами таких соответствий являются: будет и на нашей улице праздник – the sun will shine on our street, too; от сумы и от тюрьмы не зарекайся – do
not count out a prison cell, a begging bowl may come as well.
Полные эквиваленты часто встречаются у так называемых интернациональных пословиц и крылатых выражений, восходящих к библейским и мифологическим источникам.
2. Частичным пословичным соответствием, когда пословица языка перевода эквивалентна пословице оригинала по смыслу, функции и стилистической окраске, но различается своим образным содержанием. Например: семь бед – один ответ: 1) in for a
penny, in for a pound; 2) as well be hanged for a sheep as for a lamb; В чужой монастырь со
своим уставом не ходят: 1) do in Rome as the Romans do; 2) one must not put one’s sickle
into another harvest.
3. Пересказ фразеологизма, т. е. описательный перевод. Отсутствие необходимых соответствий и невозможность дословного калькирования влияют на выбор этого способа
перевода. Он сводится к толкованию, объяснению пословицы, которая в переводном тексте практически перестает существовать как самостоятельная языковая единица и словно растворяется в контексте. При таком способе перевода неизбежны стилистические и
информационные потери [1: 192-193]. Например: nothing happens by chance, and no act is
altogether without some effect – нет дыма без огня; пуля виноватого найдет.
Перевод компаративных фразеологизмов
Особое место в переводоведении следует отвести компаративным фразеологизмам.
Это своеобразные устойчивые сравнения. Они, как правило, строятся по семантической
схеме: «названия качества или действия+союз+метафорический интенсификатор названного качества или действия» [3]. Как уже упоминалось, первую позицию в этой схеме
обычно занимают прилагательные или глаголы, соотносимые с конкретным объектом
мысли, который характеризуется дважды. Во-первых, называется присущее ему качество, или совершаемое им действие, или его состояние. Причем прилагательные или глаголы употребляются в своих обычных значениях. Во-вторых, характеристика усиливается
своеобразным метафорическим интенсификатором, который либо увеличивает степень
названного качества, либо указывает на усиление интенсивности действия. Поэтому
фразеологичность оборота заключается в устойчивости сравнения: определенные названия качеств и действий могут усиливаться с помощью столь же определенных метафор.
Например, носитель русского языка знает, что качество прилагательного «хитрый» может быть усилено за счет сравнения «как лиса». В сознании русскоговорящих закреплена
устойчивая связь всех трех элементов: хитрый как лиса – as cunning as a fox; глухой как
пень – as deaf as a post (stone).
При переводе компаративных устойчивых словосочетаний чаще всего используют
два приема: подбирают соответствующий фразеологизм или калькируют оборот оригинала. Поэтому передача их иноязычными фразеологическими эквивалентами ведет, как
правило, к потери национального своеобразия оборота, хотя смысловая, стилистическая
и функциональная адекватность сохраняется. С другой стороны, калькирование компаративного оборота, как это ни парадоксально, также приводит к некоторому ослаблению
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национального колорита, так как калька оказывается свободным словосочетанием, а не
фразеологизмом, и воспринимается как индивидуально-авторское сравнение [1: 196-197].
Проанализировав различные способы перевода фразеологических единиц на русский
язык, можно прийти к заключению, что переводчику требуется не только знание иностранного языка, истории, мифологии, литературы, но и учет национальной специфики.
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О ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
У статті йдеться про способи перекладу стійких словосполучень та прислів’їв з
англійської мови на рідну; розглядаються такі групи англійських фразеологізмів як фразеологічні одиниці, що мають еквівалент в російській мові (вони можуть бути повними
й частковими еквівалентами) та без еквівалентні фразеологізми. У статті характеризуються такі види перекладу як буквальний переклад, калькування та творчий переклад
образних виразів, в тому числі за допомогою описового перекладу.
Ключові слова: безеквівалентні фразеологізми, буквальний переклад, калькування,
творчий підхід.
The article deals with methods of translation of word – combinations and proverbs from
English into the native language. Such groups of English phrases as the ones having equivalents
in Russian (they can be absolute and part equivalents) and non- equivalent phrases are looked
through.
Such types of translation as word for word, loan translation, translation of picturesque
expressions, descriptive translation are defined.
Key words: equivalent, phraseology, word for word, loan, descriptive translation.
Перевод фразеологических единиц, особенно образных, представляет значительные
трудности. Это объясняется тем, что многие из них являются яркими, эмоционально
насыщенными оборотами, принадлежащими к определенному речевому стилю и часто
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носящими ярко выраженный национальный характер. При переводе устойчивых сочетаний слов следует также учитывать особенности контекста, в котором они употребляются.
Для многих английских фразеологических единиц характерны многозначительность и
стилистическая разноплановость, что осложняет их перевод на другие языки.
В данной статье рассматриваются способы перевода устойчивых словосочетаний и
пословиц с английского языка на родной. С переводческой точки зрения английские фразеологические единицы делятся на две группы:
1. фразеологические единицы, имеющие эквиваленты в русском языке;
2. безэквивалентные фразеологические единицы.
1. Фразеологические эквиваленты
Фразеологические эквиваленты могут быть двух типов:
1) Постоянное равнозначное соответствие, которое является единственно возможным переводом и не зависит от контекста.
Этот вид перевода назван Я. И. Рецкером «эквивалентом» в статье, в которой впервые был поставлен вопрос о закономерных соответствиях при переводе на родной язык
[1:12].
Поскольку всякое равнозначное соответствие является эквивалентом, то целесообразнее указанный выше тип перевода называть моноэквивалентом. Эти соответствия
могут возникнуть в результате дословного перевода английских фразеологизмов, например: time is money – время – деньги.
2) С другой стороны, возможно наличие в русском языке двух или более эквивалентов английской фразеологической единицы, из которых для перевода данного текста выбирается наилучший или любой, если они оба или все равноценны. Такие эквиваленты
можно назвать выборочными.
Помимо указанного деления, эквиваленты можно классифицировать следующим образом:
Полные эквиваленты
Полные эквиваленты – это русские эквиваленты, в большинстве своем являющиеся
моноэквивалентами английских фразеологизмов, совпадающие с ними по значению, по
лексическому составу, образности, стилистической направленности и грамматической
структуре. Число подобных соответствий невелико; к этой группе относятся фразеологизмы интернационального характера, основанные на мифологических преданиях, библейских легендах и исторических фактах:
Augean stables
–
Авгиевы конюшни;
burn one’s boats
–
сжечь свои корабли;
in the seventh heaven
–
на седьмом небе;
Pyrrhic victory
–
пиррова победа.
Из фразеологизмов других типов можно отметить:
сравнения:
as bold (или brave) as a lion –
храбрый как лев;
as cunning as a fox
–
хитрый как лиса;
as sharp as a razor
–
острый как бритва.
пословицы:
better late than never
–
лучше поздно, чем никогда;
extremes meet
–
крайности сходятся;
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habit is a second nature
–
вторая натура.
и некоторые другие.
глагольные словосочетания:
swallow a bitter pill
–
проглотить горькую пилюлю;
read between the lines
–
читать между строк;
play with fire
–
играть с огнем;
hit the target
–
попасть в цель и другое.
Частичные эквиваленты
Частичный эквивалент не означает какой-либо неполноты в передаче значения, а
лишь содержит лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения при наличии одинакового значения одной и той же стилистической направленности.
Поэтому, как считает Я. И. Рецкер, «…частичный эквивалент по степени адекватности
перевода равноценен полному эквиваленту» [1:8].
Можно классифицировать частичные лексические эквиваленты и частичные грамматические эквиваленты.
Примером первого можно назвать:
kill the goose that lays the golden eggs –
убить курицу, несущую золотые яйца;
put by for a rainy day
–
отложить на черный день;
a wolf in sheep’s clothing
–
волк в овечьей шкуре;
think tank
–
мозговой центр;
moment of silence
–
минута молчания;
ups and downs
–
взлеты и падения;
to jump at conclusions
–
делать постепенные выводы;
to make a point
–
обратить особое внимание.
К этой же группе относятся и некоторые пословицы:
hawks will not pick hawks’ eyes out – ворон ворону глаз не выклюет;
one swallow does not make a summer – одна ласточка весны не делает;
don’t count your chickens before they are hatched – цыплят по осени считают.
В последнем случае антонимический перевод, то есть передача негативного значения с помощью утвердительной конструкции.
Также к частичным лексическим эквивалентам относятся русские эквиваленты английских фразеологизмов, совпадающие с ними по значению, по стилистической направленности, но различные по образности (грамматическая структура может как совпадать
так и не совпадать).
Подавляющее большинство образных фразеологизмов относится к этой группе.
Примерами могут служить:
be born with a silver spoon in one’s mouth – родился в сорочке;
a fly in the ointment – ложка дегтя в бочке меда (библейский оборот);
birds of a feather flock together – рыбак рыбака видит издалека;
a bird in the hand is worth two in the bush – лучше синица в руке, чем журавль в небе
(антонимический перевод).
Частичные грамматические эквиваленты
К этой группе относятся русские эквиваленты английских фразеологизмов, совпадающие с ними по значению, стилистической направленности и образности, но отличающиеся числом, в котором стоит существительное или порядком слов.
Расхождения в числе:
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fish in troubled waters – ловить рыбу в мутной воде;
the game is not worth the candle – игра не стоит свеч (ср. франц.: le jeu ne vaut pas la
chandelle).
Расхождение в порядке слов:
all is not gold that glitters (или all that glitters is not gold) – не все то золото, что
блестит;
all’s well that ends well – все хорошо, что хорошо кончается;
if you run after two hares you’ll catch neither – за двумя зайцами погонишься, ни одного
не поймаешь;
he laughs best who laughs last – хорошо смеется тот, кто смеется последним. (ср.:
франц.: rira bien qui rira le dernier).
В последнем случае имеется и незначительное лексическое расхождение (best – хорошо).
Перевод устойчивых сочетаний при помощи полных и неполных эквивалентов, который можно назвать фразеологическим переводом, не представляет сколько-нибудь значительных трудностей.
Калькирование и буквализм
«Калькирование принципиально отличается от буквализма. Калькирование – оправданный дословный перевод, буквализм же – дословный перевод, искажающий смысл
переводимого выражения или рабски копирующий конструкции чужого языка и являющийся по существу насилием над тем языком, на который делается перевод» [2: 9].
Вот примеры буквализма из книги «500 английских пословиц и поговорок» [3].
–Blood is not water – кровь не вода [3: 5].
Составителям книги следовало бы привести в качестве перевода русскую пословицу «Кровь людская не водица». Можно отметить грамматический буквализм в той же
книге:
– If you run after two hares, you will catch neither – Если погонишься за двумя зайцами,
не одного не поймаешь [3:11].
Правильный перевод: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Третий пример из этой книги: «He knows how many beau make five – Он знает сколько
бобов в пяти штуках. Ср. Знает где раки зимуют» [3: 10].
Допускается искажение перевода. Правильный перевод: он понимает что к чему.
Эти примеры наглядно иллюстрируют, что получается, когда неумело используется
буквальный перевод.
Выборочный эквиваленты
Часто у английского фразеологизма может быть несколько эквивалентов, и переводчику приходится выбирать наилучший для данного контекста.
Оборот break the ice переводится пробить лед, нарушить молчание, сделать первый
шаг, положить начало (знакомству).
Вот цитата из «Американской трагедии» Драйзера: «On the instant he was thinking
how natural and unaffected her manner was now that ice between them had been broken» [4:
27]. Это предложение можно перевести при помощи полного эквивалента: Клайд подумал, как просто и естественно держится она теперь, когда лед между ними сломан.
К переводу другого предложения с оборотом break the ice следует подойти творчески.
Pete waved by way of breaking the ice of unacquaintance. – Пит помахал рукой, чтобы
завязать знакомство.
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Этот перевод является оптимальным для этого предложения.
Использование выборочных эквивалентов дает возможность переводчику не только
выбирать оптимальный вариант, но и вносить разнообразие в перевод одного и того же
фразеологизма, неоднократно употребляющегося автором в одном и том же произведении.
Так А. В. Кунин в своей статье приводит предложения из разных глав романа Д. Голсуорси «The man of Property» с выражением cost a pretty penny и блестяще их переводит:
– She must cost him a pretty penny in dress. (J. Galsworthy, The Man of Preperty, Part I
ch.I) – Ее туалеты должно быть, недешево ему обходятся [2: 16];
– … he merely said: He didn’t know – he expected she was spending a pretty penny on dress/
(J. Galsworthy, The Man of Preperty, p.I ch.VI) – … и он сказал, что не знает, но думает,
что она тратит уйму денег на наряды [2: 16];
– … and he had heard that the house was costing Soames a pretty penny beynd what he had
reckoned on spending. (D. Galsworthy, The Man of Property, part II ch. IV). – …вот теперь говорят, что постройка дома обходится Сомсу куда дороже, чем он рассчитывал [2: 16].
Одним из самых трудных моментов перевода фразеологических единиц является перевод образных выражений. Это творческий процесс. Например:
to make a mountain out of molehill – делать из мухи слона;
by hook or by crook – не мытьем, так катаньем;
to hit the nail on the head – попадешь в точку (не в бровь а в глаз);
to beat about the bush – ходишь вокруг да около;
to be caught red – handed – быть пойманным на месте преступленья;
through thick and thin – во что бы то ни стало.
Многие английские фразеологические единицы не имеют эквивалентов русском языке. Это в первую очередь относится к фразеологизмам, обозначающим несуществующие
у нас реалии. При переводе подобных фразеологизмов используется описательный перевод, т. е. перевод фразеологизма при помощи свободного сочетания слов. Он особенно
удобен для передачи оборотов терминологического характера, не допускающих буквального перевода :
cross the floor of the House (парл.) – перейти из одной партии в другую (парл.);
accept the Chiltern Hundreds (парл.) – слагать с себя полномочия члена парламента;
kangaroo closure (парл.) – допущение председателем парламентской комиссии обсуждения лишь некоторых поправок к законопроекту.
Вот пример из сферы финансов и бизнеса:
Creeping takeover – постепенная скупка акций компаний у индивидуальных акционеров до того момента, пока не наберется достаточное количество для владения контрольным пакетом акций;
Tape dancing (U. S.) – метод манипулирования ценами акций, при котором брокер
включает в них свои комиссионные, тем самым повышая цену акций;
Triple witching hour – одна из четырех пятниц в году, когда истекают сроки опционных и фьючерсных контрактов.
Иногда фразеологические словосочетания полностью совпадают по составу со свободными словосочетаниями, поэтому переводчику необходимо опираться на контекст
для их распознавания и адекватного перевода:
To sit on the fence – сидеть на заборе, а также выжидать;
Red tape – красная тесьма, а также волокита, бюрократия;
Yellow pages – желтые страницы, а также желтые страницы как часть телефонного справочника с информацией об организациях;
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herring – копченая селедка, а также отвлекающий маневр (to draw a red herring across
the path – отвлекаешь внимание).
В связи с темой фразеологии стоит также отметить, что иногда переводчик сталкивается с переводом специфически национальных идиом. Дословный перевод здесь уместен
только в случае, если значение английской идиомы нам хорошо известно. В остальных
случаях (очевидно, их будет больше), следует подыскать нейтральный или разговорный
(в зависимости от стиля) эквивалент родного языка и избежать национально окрашенных слови выражений. Оборот what will Mrs. Grundy say? Переводится нейтрально «что
скажут люди». Дословный перевод в данном случае не оправдан, т. к. имя миссис Гранди – персонажа комедии Т. Мортона «Speed the Plough», персонажа, являющегося воплощением ходячей морали, мало что говорит русскому читателю. Оборот to show the
white feather – проявить малодушие, трусость (выражение показать белое перо ничего
не говорит носителю русского или украинского языков). А вот оборот to have a skeleton
in a cupboard (closet) – иметь личную или семейную тайну, скрываемую от посторонних
– основательно входит в наш обиход именно в буквальном переводе: иметь свой скелет
в шкафу.
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ЕТИКЕТНІ ФОРМУЛИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті йдеться про труднощі міжкультурного спілкування, пов’язані з актуалізацією формального вираження певних ситуацій в іншій культурі і відсутністю відповідників для багатьох таких формул. Проблема міжкультурного спілкування розглядається
на прикладі площини двох мов – української та китайської, аналізуються способи перекладу формул з різних сфер комунікації українською мовою.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, мовленнєва поведінка, етикет, переклад,
відповідник.
The article deals with the difficulties of transcultural communication on the level of language etiquette. It is stated that system of etiquette clichй in Chinese language is more complete than in Ukrainian language, so it is proposed to differentiate three ways of translation:
equivalent, zero and transformation, as for transcription it is not used as a way of translation
of etiquette clichй.
Key words: transcultural communication, language behaviour, etiquette clichй, translation,
equivalent.
Успішно подолавши відстані між найвіддаленішими країнами світу, людина відкрила для себе значні духовні відстані, які існують між представниками різних культур і
перешкоджають ефективному взаєморозумінню між ними. У зв’язку з цим у сфері гуманітарних наук актуалізувалася потреба досліджувати найрізноманітніші аспекти міжкультурної комунікації і шукати таким чином шляхи для подолання відстаней духовного
простору.
Мовленнєва поведінка представників різних культур є, безперечно, одним з найцікавіших і найважливіших аспектів міжкультурної комунікації. Чим точніше й адекватніше людина розуміє мовленнєву поведінку свого співбесідника, тим легше вона досягне
мети, заради якої й розпочинала комунікацію. Відповідно до потреби в однозначності
тлумачення мовленнєвої поведінки учасників спілкування, такої бажаної в усіх стилях,
крім, мабуть, художнього, у мові кожного народу сформувалися відповідні специфічні
мовні засоби, які дозволяють уникати багатозначності і спрощують та пришвидшують
таким чином процес комунікації. Названі мовні засоби складають систему мовного етикету кожного народу.
Коротко нагадаємо, що етикет – від фр. étiquette < estiquier прикріплювати – це встановлені норми поведінки та правила ввічливості в якому-небудь товаристві [1]. Різновидом зазначеного явища є мовленнєвий етикет, який можна визначити як правила, що
регулюють нашу мовленнєву поведінку [2]. Ці правила ніби прикріплені суспільством до
певних типових ситуацій спілкування, причому разом з правилами до високочастотних
побутових ситуацій «прикріплюються» й відповідні мовні формули, які згодом перетворюються на стійкі, типові, повторювані конструкції – етикетні формули. Тобто, «набір
типізованих частотних ситуацій призводить до появи набору мовленнєвих засобів, що
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обслуговують такі ситуації. Ступінь стандартизації одиниці знаходиться у прямій залежності від частотності її вживання» [2].
Етикетні формули існують у мові в готовому вигляді, відомі й зрозумілі всім представникам своєї культури. Однак, автоматизоване в одній культурі, раптом актуалізується, коли потрапляє до іншої. У чужому середовищі більшість етикетних формул втрачають свою однозначність і стандартизованість, привертають увагу незвичною формою,
оскільки утворилися на підставі ситуацій, які далеко не типові для іншої культури. У
зв’язку з цим виникає проблема адекватного відтворення етикетних формул іншою мовою як частина більш широкої проблеми регуляції міжкультурної комунікації.
Розглянемо цю проблему у площині «китайська – українська мови» на прикладі
труднощів перекладу найпростіших етикетних формул з різних сфер спілкування. Зауважимо, що потреба в комунікації у громадян України та Китаю зростає рік від року, і,
як відповідь на цю потребу, збільшується кількість бажаючих вивчати китайську мову.
Однак, саме лише знання мови не допомагає скоротити ту внутрішню відстань, яка існує між носіями української та китайської культур, тому й не відбувається ефективного
зближення наших народів для досягнення взаємовигідних цілей. Очевидно, що нам слід
більше уваги приділяти проблемам мовленнєвої поведінки, щоб вивести міжкультурне
спілкування на новий, більш професійний і ефективний рівень.
Отже, мовленнєвий етикет завжди має національну специфіку тому, що структура
його складалася у кожної нації на її власній народній основі під впливом різного роду
психологічних, соціально-політичних та культурологічних факторів. Вже з перших кроків вивчення китайської мови стає очевидним, що, в порівнянні з українською, вона виявляє значно більшу складність і розгалуженість системи етикетних формул, яка творилася протягом тисячолітнього панування чітко ієрархізованої бюрократичної системи
імператорського Китаю. Бюрократична вертикаль, в свою чергу, спиралася на ідеологію
конфуціанства, в межах якого людина розглядалася не як окрема цілісна і замкнена одиниця, а як одиниця у своїх зв’язках із цілим – соціумом. Таке синтетичне бачення людини
сприяло орієнтації на колектив (а не на особистість) і акцентуації ввічливості в суспільстві. За таких умов однією з найяскравіших особливостей етикетних формул китайської
мови виявилася настанова на запопадливість [3].
Ми не будемо в цій статті перераховувати всі етикетні формули китайської мови, які
вживаються при звертаннях, привітаннях, прощаннях, вибаченнях, подяках, побажаннях, проханнях, запрошеннях, пропозиціях, порадах, згоді, відмові, співчутті, тощо. Хоча
таку роботу, безперечно, слід провести, адже щоб ефективно спілкуватися з китайцями,
потрібно знати й доречно вживати різноманітні етикетні формули. Ми ж більше зосередимо увагу на особливостях перекладу етикетних формул китайської мови українською.
Відразу зауважимо, що як спосіб перекладу цих формул фактично не вживається
транскрипція, адже чужомовні слова є незвичними і не завжди зрозумілими, вони актуалізують форму мовного кліше і перебирають на себе увагу, замість переключити її на
ситуацію комунікації.
Отже, етикетні формули потрібно перекладати, а не транскрибувати. Для відтворення цих формул іншою мовою ми пропонуємо виділити три способи перекладу – дослівний, нульовий і трансформативний.
Дослівний переклад застосовуємо щодо найбільш універсальних ситуацій комунікації, для яких у більшості народів утворилися подібні кліше. На міжмовному рівні такі
одиниці не лише еквівалентні за своєю функцією, але й мають подібний словниковий
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склад. Запропонуємо деякі приклади еквівалентів етикетних формул у китайській та українській мовах:
етикетна формула української мови
етикетна формула китайської мови
Вітаю\Вітаю всіх\Доброго ранку\
1
你好/大家好/早上好/晚上好
Добрий вечір
До побачення\Побачимось завтра\
2
再见/明天见/星期一见/
Побачимось в понеділок
3
Дякую!
谢谢
Вибачте, даруйте, перепрошую\ Прошу
4
对不起/非常抱歉
вибачення
5
Скажіть, будь ласка …
请问
Нульовий переклад мусимо використовувати тоді, коли маємо в китайській мові надмір ввічливості. Відтворивши його дослівно в українській мові, ми, можливо, й збережемо національну специфіку, але зіпсуємо комунікативний ефект, адже в більш демократичній українській культурі надмір ввічливості може розумітися як дурний тон або й
глузування. Класичний приклад нульового перекладу – це переклад китайської фрази
您贵姓？ Дослівно ми повинні перекладати «Як Ваше дорогоцінне прізвище?» Очевидно, що в українській культурі таке питання сприйметься неадекватно.
Трансформативний переклад застосовуємо в тих випадках, коли на однакову ситуацію комунікації у різних народів склалися цілком різні етикетні кліше. На відміну від
буквальних еквівалентів, у цих формул співпадають тільки функції, а от матеріальний
(словниковий) склад суттєво різниться. Наведемо два «класичних» приклади трансформативного перекладу. Всім, хто вивчає китайську мову, добре відомо, що китайці дуже
часто вітаються фразою 你吃饭了吗？яка дослівно перекладається «Ви їли?». Функція ж цієї фрази саме привітання, тому в українській мові її бажано перекладати або
нейтральним «Вітаю!» або більш розмовним «Ти як?», «Як ся маєш?» тощо. Другий
приклад, – коли у відповідь на допомогу кажуть 麻烦您了, що дослівно означає «Вас
потурбував». Однак функціонально ця фраза є відповідником слова «дякую», і саме так
її бажано перекладати, щоб не ускладнювати комунікацію незвичними і тому непевними
формулюваннями.
Отже, ми спробували впорядкувати найпоширеніші етикетні формули китайської
мови і з’ясувати найоптимальніші шляхи перекладу цих формул українською мовою.
Проте, основний масив цих формул ще чекає на подальші дослідження. Однак, проаналізувавши навіть мізерну частину етикетних формул іншої культури, ми зрозуміли, що цю
сферу не можна ігнорувати ні в навчанні іноземним мовам, ні в практиці застосування
цих мов, тому що через них ми поглиблюємо наші знання про менталітет іншого народу,
що, власне, й сприяє зменшенню духовної дистанції між нами та носіями інших культур.
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ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ СПОРТИВНИХ МЕТАФОР
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Стаття присвячена актуальній перекладацькій проблематиці. В ній йдеться про
застосування порівняльного методу в перекладі метафор з одночасним дериваційним
аналізом метафори мови оригіналу.
Ключові слова: метафора, порівняльний метод, дериваційний аналіз, вихідна мова,
цільова мова.
The article is devoted to the problem of translation of current importance. The matter concerns the use of comparative method in translation of metaphors with simultaneous derivative
analysis of metaphors of the source language.
Key words: metaphor, comparative method, derivative analysis, source language, target
language.
Мова є найважливішим засобом формування та існування знань людини про світ.
Відображаючи у процесі діяльності об’єктивний світ, людина фіксує результати пізнання
у слові. Вся система знань, набутих як особисто, так і внаслідок навчання, утримується у довгостроковій пам’яті людини за допомогою концептів, або ментальних прообразів. Концептуалізація, або понятійна класифікація, – один з найважливіших процесів
пізнавальної діяльності людини, що полягає в усвідомленні інформації, яка надходить до
людини, та призводить до утворення концептів, концептуальних структур і всієї концептуальної системи у мозку (психіці) людини [1].
Кожен народ по-своєму розчленовує фрагменти світу, і по-своєму називає їх. Формується світ тих, хто говорить цією мовою, тобто формується концептуальна картина
світу як сукупність знань про світ, що є зафіксованим у лексиці, граматиці, фразеології,
метафорах.
Доведено, що мовна картина світу доповнює знання про реальність. Сукупність цих
знань закарбованих у мовній формі, являє собою те, що в різних концепціях отримує
назву то «мовного проміжного світу», то «мовної репрезентації світу», то «мовної моделі
світу», то «мовної картини світу». Проте частіше використовується останній термін.
Інтерес до мовної картини світу спостерігається ще в роботах В. Гумбольдта, який
писав, що « різні мови для нації – це органи її оригінального мислення та сприйняття»
[2]. Наприкінці ХХ століття над цією проблемою почало працювати багато вчених-лінг
вістів: Г. А. Брутян, Г. В. Колшанський, М. Блек, Д. Хаймс, С. А. Васільєва, Н. І. Сукаленко та ін.
Поняття картини світу (в тому числі і мовної) будується на вивченні уявлень людини
про світ. Всесвіт – це людина і середовище в їхній взаємодії, а картина світу – «результат
переробки інформації про середовище і людину». Проте мовна картина світу не стоїть
поруч із специфічними картинами світу (хімічною, фізичною та ін.), вона їм передує
і формує їх, тому що людина здатна розуміти світ і сама себе завдяки мові, в якій закріплюється суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так і національний.
Останній і визначає специфічні властивості мови на всіх її рівнях. В силу специфіки
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мови у свідомості її носіїв виникає певна мовна картина світу, через призму якої людина
бачить світ [3: 50-51].
До лінгвістичних явищ, які найкраще передають образність мислення людини належать метафори та фразеологізми, оскільки в їх образній основі найточніше відбиваються
характерні риси світобачення людини та етносу загалом. Метафори свідчать про здатність людської свідомості проводити певні аналогії, породжувати асоціації, викликати в
уяві певні образи. Вони є культурним фактором, який реалізує своїми засобами картину
цінностей світу певної мовної спільноти (наприклад, ідеалів, звичаїв, звичок, захоплень
до яких у мовної спільноти склалося певне відношення).
Найбільш традиційним визначенням метафори є наступне:
Метафора (букв. «перенесення») – це поетичний прийом, в основі якого лежить приховане порівняння одного предмету з іншим на основі будь-якої непрямої, найчастіше
додаткової ознаки. В основу метафори покладена первинна внутрішня форма слова, яка
набуває переносного значення. Метафоричне вживання слова викликає емоціональні
асоціації – переживання слова відчуттям, а не думкою. Виразність метафори здебільшого
залежить від сфери її запозичення. Метафора є одним з найцікавіших тропів для вивчення, оскільки це найпродуктивніший спосіб породження значень на усіх рівнях мовної
структури: лексичній, семантичній та морфемній.
Метафора органічно поєднується з будь-яким функціональним стилем мови. Проте
«насиченість» метафорами певних сфер діяльності людини в одній мові не завжди відповідає «насиченості» метафорами цієї ж сфери діяльності людини в іншій мові. А це
відповідно створює своєрідний «дискомфорт» для перекладача через відсутність відповідників метафор у цільовій мові у зв’язку з незначною метафоризованістю мовлення
певної сфери діяльності людей. Таким чином, рівень метафоризації залежить від багатьох екстралінгвістичних чинників: ментальності, історичних умов розвитку нації-носія
мови, рівня економічного розвитку тощо.
Якщо розглянути сферу спортивного життя англійського етносу, то можна помітити,
що і цій сфері діяльності людини властива метафоризація. Наприклад: a good sport, a bad
sport, unsporting, a sporting chance, a player, an own goal, to move a goalpost, a level playing
field, a marathon, to skate over, to skate around, to skate on thin ice, to sail through, to sail into,
plain sailing і т. і. Проте слід зауважити, що вживання англійських спортивних метафор
не обмежується лише сферою спорту, оскільки спортивні метафори можна спостерігати
у політиці, бізнесі та інших сферах повсякденного життя.
Присутність спортивних метафор у різних сферах діяльності людини спонукає перекладачів до постійного пошуку нових адекватних способів перекладу метафори загалом.
Одним з таких способів є застосування порівняльного методу з одночасним дериваційним аналізом метафори вихідної мови. Застосовуючи дериваційний аналіз у метафоричному виразі виокремлюємо два види структур: базову та інтродуктивну [4: 58–62]. Інтродуктивна структура несе денотативну інформацію, тобто інформацію про об’єктивні
властивості предметів; в базовій структурі знаходиться сигніфікативна інформація, яка
дає характеристику класу предметів чи явищ, а також прагматична інформація. Якщо
останню розглядати ширше, то варто зазначити, що до неї належать такі складові як
стилістична характеристика, експресивно-емоціональне забарвлення, конотація висловлювання та слів, які в нього входять.
У базовій структурі метафоричного висловлювання зафіксований первинний зміст
вислову, його пряме значення, тоді як інтродуктивна структура несе вторинний, переносний (метафоризований зміст).
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Розгляньмо принцип застосування цього способу перекладу на практичних прикладах:
– a good sport:
Спершу вираз «a good sport» входить в мову з своїм первинним прямим значення
«висококласний спорт», тобто «професійний спорт», проте у ході розвитку суспільства, а відповідно і мови, цей вираз набуває метафоричності, а отже, з’являється його
вторинне (переносне) значення. Саме шляхом розмірковування над тим як власне виникає метафоричне значення виразу ми можемо знайти найкращий його відповідник у
цільовій мові. Зважаючи на загальноприйняте розуміння терміну «професійний спорт»,
очевидно, йдеться про те, що справжній професійний спортсмен повинен мати гарну
витримку, щоб вміти пережити будь-яку ситуацію під час змагань, навіть якщо йдеться
про поразку на змаганнях чи невдачу. І до того ж головний принцип змагань – це не перемога, а достойна участь. На основі цього аналізу деривації метафоричного значення
виразу у цільовій мові пропонуються наступні способи перекладу: «витримана людина», «справжній професіонал», «справжній олімпієць» та ін. Проте слід пам’ятати, що
під час перекладу деякі частини мови тексту оригіналу можуть перекладатися іншими в
цільовій мові, щоб краще донести до реципієнта зміст висловлювання, а особливо, коли
йдеться про передачу метафоричних висловів:
e. g. They thought you were being such a good sport.
Вони вирішили, що ти справді витримана людина.
Ти видався їм справжнім олімпійцем.
Вони вважають, що ти зарекомендував себе як справжній професіонал.
e. g. He is really not in the mood to be a jolly good sport.
Він зовсім не в тому дусі, щоб гратися в професіоналів.
Він не в тому настрої, щоб весело сприймати поразку.
Він не в тому настрої, щоб радісно сприймати невдачу.
– a level playing field:
Згідно запропонованого способу перекладу спершу ми шукаємо шляхом дериваційного аналізу первинне, пряме значення виразу. Прямим, первинним значення виразу
«a playing field» є «ігрове поле», тобто поле гри в футбол, хокей чи крикет. Проте, як
метафоричний вислів, цей вираз вживається у поєднанні з прикметником «level» – «a
level playing field». Дослівно цей вираз означає «рівне ігрове поле», а з виникненням
переносного значення його зміст дещо розширюється і починає означати «рівні умови
змагань». Українським еквівалентом цієї метафори можуть бути наступні вирази: «рівні
умови», «однакові умови», «нейтральна територія». Найчастіше цей вираз вживається у
журналістиці:
e.g. American businessmen ask for a level playing field when they compete with foreign
companies.
Американські підприємці звернулися з проханням про рівні умови конкуренції з іноземними компаніями.
Американські підприємці просять про рівність умов під час змагання з іноземними
компаніями.
One of main objectives of the single market was to provide a level playing field where all
EU member states could compete on equal terms.
Одним з головних завдань єдиного ринку було забезпечення рівних умов конкуренції
країн-членів ЄС.
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– an own goal:
Спочатку вираз «an own goal» мав єдине значення – «гол у свої ворота» і застосовувався виключно як спортивний термін. Поступово вираз увійшов у повсякденний вжиток
і набув свого переносного значення і став позначати ситуацію, коли хтось намагаючись
покращити своє положення, або вирішити якусь проблему, шкодить собі сам власними
діями. Відповідниками цього виразу в українські мові можуть бути наступні вирази: «нашкодити собі», «зробити собі ведмежу послугу», «попсувати репутацію» і т. д.
e.g. Because of the legislation I could not employ a woman. Women have made themselves
unemployable. They have scored an own goal.
Згідно законодавства я не міг наймати на роботу жінок. Жінки зробили все, щоб їх
не можна було взяти на роботу. Вони зовсім зіпсували свою репутацію (Вони самі собі
нашкодили./ Вони зробили собі ведмежу послугу).
Підсумовуючи, слід зазначити, що для забезпечення адекватності перекладу метафоричних висловів потрібно не лише досконало володіти іноземною мовою, але й мати
певний багаж знань з лінгвокультурології, оскільки застосування порівняльного методу
в перекладі з одночасним дериваційним аналізом можливе за умови, коли перекладач
добре орієнтується у контекстах в яких вживається метафора в вихідній мові і у тих значеннях, які їй надаються носіями мови. Адже у протилежному випадку перекладач може
обрати хибний варіант перекладу.
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ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ У МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ
ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті мова йде про застосування іншомовних слів у міжнародних економічних
документах та про особливості їх перекладу українською мовою. Розглядаються три
основних способи передачі таких словосполучень та надаються приклади їх вживання
в п’яти найвагоміших угодах Світової Організації Торгівлі, а також переклад цих угод.
Важливим є правильний вибір способу перекладу іншомовного слова та знаходження
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його відповідника українською мовою, який повинен відповідати по змісту основній ідеї
договору.
Ключові слова: іншомовне слово, оригінальне написання, угода СОТ.
В статье речь идет об употреблении иностранных слов в международных экономических документах и про особенности их перевода на украинский язык. Рассматриваются три главных способа передачи таких словосочетаний и приводятся примеры их
использования в пяти самых ключевых договорах Всемирной Организации Торговли, а
также перевод этих договоров. Важным является правильный выбор способа перевода
иностранного слова и подбор его эквивалента на украинском языке, который должен
соответствовать по содержанию основной идеи договора.
Ключевые слова: иностранное слово, оригинальное написание, договор ВОТ.
The article deals with the use of foreign terms in the international economic documents and
with the specifics of their translation into Ukrainian. The three key methods of the reproducing
of those word-combinations are analyzed in the article. The paper also provides the examples
of foreign terms, which were used in 5 key WTO agreements and their translation. The method
of translating and the finding of Ukrainian equivalent are the most important while working
with international documents. The conformity with the juridical and economic context of the
agreement is integral part of successful translation.
Key words: foreign term, original spelling, WTO agreement.
Міжнародні економічні документи, такі як угоди, договори чи контракти, сьогодні є
результатом ефективної інтеграції світової спільноти та співробітництва держав та організацій. Створення таких документів вимагає чіткого розуміння основних правил міжнародного ділового мовлення, юридичних аспектів та економічної термінології. Поміж
таких особливе місце займають іншомовні слова та вирази. Англомовні документи дуже
часто містять в собі слова латинською, французькою чи німецькою мовами, і їх вживання
є досить характерним у договорах та міжнародних угодах.
Поступове зміцнення стосунків України з іншими державами та інтеграція у міжнародне співтовариство вимагають якісного та досконалого перекладу економічних
документів, які так, чи інакше можуть стосуватись політичного та економічного життя
країни.
Яскравим прикладом перекладу міжнародних документів та вжитих у них іншомовних слів є інтерпретація українською мовою угод СОТ, надана українським центром
міжнародної інтеграції. Іншомовні вирази, які є звичайною практикою англомовних договорів, не характерні для української мови. Тому найчастіше вони не переносяться в
текст, а перекладаються. Перекладачі угод СОТ застосували ще одну поширену практику,
надавши іншомовні слова в оригіналі, та пояснивши їх значення у дужках, а деякі поширені іншомовні слова при перекладі надавались в оригіналі.
У п’яти найосновніших угодах СОТ було зафіксовано вживання іншомовних слів,
частіше, латинською мовою. Зокрема в угоді про технічні бар’єри у торгівлі найбільш
поширеною виявилась фраза inter alia:
The legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of
deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the
environment. – Законними завданнями inter alia (з-поміж інших) є вимоги національної
безпеки, запобігання шахрайським діям, захист життя або здоров’я людей, тварин чи
рослин, а також захист навколишнього середовища.
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This means, inter alia, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be
applied more strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that
products conform with the applicable technical regulations or standards, taking account of the
risks non-conformity would create. – Це означає, inter alia (серед іншого), що процедури
оцінки відповідності не повинні бути більш жорсткими або не повинні застосовуватися
у спосіб, більш жорсткий, ніж це є необхідним для того, щоб імпортуючий Член СОТ
переконався у відповідності товарів чинним технічним регламентам чи стандартам з урахуванням ризиків, які б виникли в результаті такої невідповідності [1; 2].
В даних випадках перекладачі вжили латинський вираз в українському перекладі,
надавши також його значення у дужках, відповідно до змісту. Але, при подальшому перекладі словосполучення inter alia в цій угоді, його значення українською не надавалося,
а залишався тільки оригінал:
Members shall ensure that central government bodies use technical regulations or the
relevant parts of them, as a basis for their conformity assessment procedures, except where, as
duly explained upon request, such guides or recommendations or relevant parts are inappropriate
for the Members concerned, for, inter alia, such reasons as fundamental climatic or other
geographical factors, technological or infrastructural problems. – Члени СОТ повинні забезпечити, щоб центральні урядові органи використовували технічні регламенти або відповідні
їх частини як основу для своїх процедур оцінки відповідності, окрім випадків, коли (якщо
це буде пояснено на вимогу) такі інструкції чи рекомендації або їхні відповідні частини не
є придатними для відповідних Членів СОТ з таких причин, inter alia як суттєві кліматичні
чи інші географічні фактори, технологічні або інфраструктурні проблеми.
Such disciplines shall aim to ensure that such requirements are, inter alia, based on
objective and transparent criteria, such as competence and the ability to supply the service. – Ці
правила повинні бути спрямовані на забезпечення того, щоб вищезгадані вимоги, inter
alia, базувалися на об’єктивних і прозорих критеріях, таких як компетентність і здатність
надавати послугу [1; 2].
Іншим словосполученням, на яке варто звернути увагу, є латинська фраза mutatis
mutandis (з відповідними змінами). Незважаючи на те, що фраза зовсім не є поширеною
в українському діловому мовленні, перекладачі угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності вирішили не пояснювати її значення українською мовою:
This article shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those
in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to
those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the
owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered
trademark are likely to be damaged by such use. – Ця стаття застосовується mutatis mutandis
щодо товарів або послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак, за
умови, що використання цього товарного знаку відносно таких товарів або послуг вказувало б на зв’язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого
товарного знаку, і при цьому є ймовірність, що інтересам власника зареєстрованого товарного знаку буде завдано шкоди в результаті такого використання.
The provisions of this Article in respect of computer programs shall apply mutatis mutandis
to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a
Member’s law. – Положення цієї Статті щодо комп’ютерних програм застосовуються
mutatis mutandis до виробників фонограм та будь-яких інших власників прав щодо фонограм, як визначено у законодавстві Члена СОТ [3; 4].
261

Ще одним латинським словосполученням, яке часто застосовувалось при укладанні
угод СОТ, є inter partes (між сторонами, двосторонній). В основному, даний вислів використовується тоді, коли мова йде про спірні питання, дискусії та суперечки між сторонами, які укладають договір. Наприклад,
Procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual property rights and,
where a Member’s law provides for such procedures, administrative revocation and inter partes
procedures such as opposition, revocation and cancellation, shall be governed by the general
principles. – Процедури, що стосуються набрання та підтримання чинності права інтелектуальної власності, і, якщо законодавство Члена СОТ передбачає такі процедури: адміністративне скасування та inter partes процедури, такі як оскарження, скасування та
анулювання, повинні базуватися на загальних принципах [3; 4].
При перекладі угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності застосовувався ще один спосіб передачі іншомовних слів українською мовою. Спосіб передбачав знаходження відповідника українською мовою, не надаючи оригінал. Наприклад:
Where Members require competent authorities to act upon their own initiative and to
suspend the release of goods in respect of which they have required prima facie evidence that
an intellectual property right is being infringed, the competent authorities may at any time seek
from the right holder any information hat may assist them to exercise powers. – Якщо Члени
СОТ вимагають від компетентних органів діяти за своєю власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали відразу доказ
про порушення права інтелектуальної власності, компетентні органи можуть у будь-який
час зажадати від власника права будь-якої інформації, яка може допомогти їм у виконанні
своїх повноважень [3; 4].
Словосполучення de minimis (не суттєвий) також нерідко зустрічається в угодах СОТ.
При перекладі цих угод даний вираз було передано його оригінальним написанням:
For developing country Members, the de minimis percentage under this paragraph shall be
10 per cent. – Для країн-Членів СОТ, що розвиваються, зазначена частка de minimis за цим
параграфом становитиме 10 відсотків.
Where no Total AMS commitment exists in a Member’s Schedule, the Member shall not
provide support to agricultural producers in excess of the relevant de minimis level set out in
this paragraph. – У випадку, коли до Розкладу Члена СОТ не включено зобов’язання щодо
загального СВП, цей Член СОТ не повинен надавати підтримку виробникам сільськогосподарської продукції в обсязі, більшому, ніж відповідний рівень de minimis, зазначений
у цьому параграфі [5; 6].
Не часто можна зустріти такі іншомовні вирази, як ex officio, sui generis та inaudita
altera parte, проте і вони трапляються в угодах. Тут доцільно передавати їх оригінальне
написання разом з перекладом українською мовою у дужках для роз’яснення:
A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party,
refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical
indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public
as to the true place of origin. –������������������
Країна-Член СОТ ex officio (за статусом), якщо дозволяє її
законодавство або на прохання зацікавленої сторони, відмовляє у реєстрації товарного
знаку або признає недійсною реєстрацію товарного знаку, який містить або складається з географічного зазначення, стосовно товарів, які не походять із зазначеної території,
якщо використання даного зазначення у товарному знаку для цих товарів на території
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даної країни має характер, котрий вводить в оману широкий загал щодо реального місця
походження цих товарів [3; 4].
However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by
an effective sui generic system or by any combination thereof. – Однак Члени СОТ повинні
забезпечити захист сортів рослин або через патенти, або sui generic (унікальну) ефективну систему, або завдяки їх комбінації [3; 4].
The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita
altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm
to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. – Органи
судової влади повинні мати право ухвалювати принаймні попередні заходи inaudita altera
parte там, де це доречно, особливо коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної
шкоди власнику прав або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено [3; 4].
Деякі словосполучення вживаються дуже рідко. Так, в угодах СОТ декілька разів
було вжито іншомовні слова французького походження en route та ordre public. Перекладачі вирішили надати український переклад цих словосполучень без оригінального
написання:
Any supplies of the product in question which were en route on the basis of a contract
settled before the additional duty is imposed under those paragraphs shall be exempted from
any such additional duty, provided that they may be counted in the volume of imports of the
product in question during the following year for the purposes of triggering the provisions of
the subparagraph in that year. – Будь-які партії певного товару, які знаходилися у дорозі, на
підставі контракту, укладеного до введення додаткового мита відповідно до цих параграфів, звільняється від будь-яких додаткових мит за умови, що вони можуть враховуватися
в обсязі імпорту такого товару протягом наступного року для цілей приведення в дію
положень даного підпараграфа [5; 6].
Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory
of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality,
including to protect human, animal or planet life or health or to avoid serious prejudice to
the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation
is prohibited by their law. – Члени СОТ можуть не допускати патентування винаходів,
перешкоджання комерційного використання яких на їх території необхідно для захисту громадського порядку або суспільної моралі, включаючи охорону життя або здоров’я
людей, тварин чи рослин, або яке є необхідним, щоб запобігти завданню значної шкоди
навколишньому природному середовищу за умови, що такий виняток не зроблено тільки
тому, що їх використання заборонене законодавством [3; 4].
Таким чином, існує три способи перекладу іншомовних слів та виразів українською
мовою. По-перше, це безпосередній переклад словосполучення і відображення його
мовою перекладу. Спосіб є досить поширений серед перекладачів, хоча в угодах СОТ
виявився найменш популярним. По-друге, іншомовні слова передаються в оригінальному або транслітерованому вигляді. Даний спосіб є найпростішим, але мовою перекладу може виникнути багато непорозумінь, пов’язаних з незнанням аудиторії значень
даних слів. Третій спосіб є комбінацією перших двох. При перекладі іншомовне слово
передається в оригінальному написанні, але супроводжується українським перекладом
у дужках [7: 446].
Робота з іншомовними словами є досить складною, оскільки не завжди легко знайти значення та переклади тих чи інших словосполучень. В таких випадках слід відразу
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в изначити, яка мова походження даного словосполучення і продовжувати пошуки перекладу або еквіваленту. Хоча існують тлумачні словники, які значно спрощують завдання.
Основна мета при перекладі документів, які містять іншомовні слова та вирази, – не
припуститися помилки, яка призведе до конфлікту чи навіть маленького непорозуміння.
Крім того, варто пам’ятати, що багато таких слів мають декілька значень, тому треба
вміло підібрати те, що відповідає юридичному та економічному змісту угоди.
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КРУГЛИЙ СТІЛ
СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА

УДК 81-11(075.8)

Огуй О. Д.
(Чернівці, Україна)
ІСТОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ УЧЕНЬ
(підручник для нової лінгвістичної парадигми)

Враховуючи утвердження нової лінгвістичної постнеокласичної парадигми, у
виступі пропонується концепція посібника, задуманого як довідник-мінімум, що побудовано за наступними принципами: історичний період (культурна епоха) з найважливішими характеристиками її парадигми, обмежений її просторово-територіальними,
соціальними та часовими умовами існування – основні течії (концепції) за історичним
часом їх виникнення – час появи визначальних авторських творів (із короткою характеристикою специфіки вихідних категорій) – довідкові описи вчення провідних дослідників
(щодо фонетики, граматики, лексики, тексту, мовних класифікацій тощо).
Ключові слова: наукова парадигма, культурна епоха, мова: категорії, класифікації;
лінгвісти, лінгвістичні вчення.
Учитывая утверждение новой лингвистической постнеокласссической парадигмы,
в выступление предлагается концепция пособия, задуманного как справочник-минимум,
построенный за следующими принципами: исторический период (культурная эпоха) с
наиболее полными характеристиками ее парадигмы, ограниченной ее пространственнотерриториальными, социальными и временными условиями существования – основные
течения (концепции) за историческим временем их возникновения – время появления
ключевых авторских произведений (с краткой характеристикой специфики исходных
категорий) – справочные описи учений ведущих исследователей (относительно фонетики, грамматики, лексики, текста, языковых классификаций и т. п.).
Ключевые слова: научная парадигма; культурная эпоха; язык: категории, классификации; лингвисты, лингвистические учения.
Taking into account the use of a new post-neoclassic paradigm, this article deals with
a manual, planned as a reference book-minimum, which is constructed on the followings
principles: a historical period (cultural epoch) with major descriptions of its paradigm (with
spatial, social and time terms of existence) – its basic flows (conceptions) due to historical
period of their appearance – the exact time of the determining works (with short description of
initial categories) – consulting descriptions of of studies of leading researchers (in relation to
phonetics, grammar, vocabulary, text, linguistic classifications, etc.).
Key words: scientific paradigm; cultural epoch; language: categories, classifications;
linguists, linguistic studies.
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Історія лінгвістичних учень є одним із ключових курсів у програмах філологічних
вузів. Як засвідчує аналіз наявних підручників [1; 2; див. огляд у: 4], їх переважаюча
більшість містить спрощені описи лінгвістичних досліджень минулого, що базуються
на різнотипній методології від марксизму-ленінізму до неопозитивізму. Нині все більше  утверджується постнеокласична методологія, яка, відповідаючи вимогам сьогодення, дозволяє врахувати синергію та емерджентність лінгвістичних підходів, що суттєво
змінює їх оцінку. Принципи формування спершу посібника, згодом підручника на цій
основі постають основним завданням даної статті,
Історія лінгвістичних учень, як ніяка інша лінгвістична дисципліна, перебуває в центрі пульсацій філологічної думки. Тому цей курс у щонайповнішому спектрі передає її
вихідні концепції, залежні, однак, від загальнокультурних та загальнонаукових парадигм
кожної епохи. За Т. Куном [3: 28-34], наукова парадигма – це досягнення, які, чітко ви
значаючи актуальну на той час область дослідження, протягом певного часу використовуються науковою спільнотою як основа для подальшої практичної діяльності. Вчені,
наукова діяльність яких ґрунтується на основі актуальної парадигми, спираються на
одні ті ж правила, стандарти та методи наукової практики, які можуть змінитися лише в
межах наступної парадигми. Заміна парадигми відбувається тоді, коли буде віднайдено
фундаментально нові факти, концепції чи теорії, які «революціонують» обігову парадигму. Подібна зміна напрямків дослідження, як правило, трапляється на зламі відповідних
культурних епох (античність, середні віки, ренесанс тощо). Тому ці культурно-історичні
епохи мають постати вихідними категоріями для репрезентації курсу історії лінгвістичних учень.
Проте не скільки культурні епохи, як їх ключеві (та, інколи, похідні) парадигми (антропоцентризм Ренесансу, формальність бароко, реформація та просвітництво класицизму, романтизм початку 19 ст.) безпосередньо відбиваються на предметах лінгвістичних
досліджень, шляхах їх опису та способах розв’язання актуальних лінгвістичних проблем.
Саме цей взаємозв’язок необхідно врахувати при навчальній репрезентації історії лінгвістичних учень, формулюванні проблемних завдань для студентства. Вивчення курсу в
цьому аспекті допоможе студентові простежити зародки майбутніх учень у геніях минулого (див. Паніні, В. Гумбольдт; Ф. Соссюр; Р. Якобсон), щоб у майбутньому віднайти
перспективні напрямки власних досліджень.
Прояв парадигми, як відомо, часто обмежений її просторово-територіальними, соціальними та часовими умовами й особливостями існування. Суспільні фактори мали
беззаперечний вплив на формування лінгвістичних категорій. Практичні, соціальнопрагматичні потреби індусів у правильному читанні вед для донесення молитов до індуїстських богів сприяло утвердженню функціонально-фонологічного вчення Паніні ще
в 4 ст. до н. е. Територіально американський дескриптивізм мав усі шанси зародитися
в США, оскільки там існувала практична необхідність та достатні фінансові умови для
вивчення великої кількості інкорпоруючих мов, типологічно відмінних від англійської.
Ця обставина спонукала до пошуків оптимальних способів їх опису, що сприяло творенню дескриптивізму, який став основою для компонентного та трансформаційного аналізу тощо. «Нове вчення» Марра про класовий характер мови (попри його загальну соціолінгвістичну спрямованість) змогло законсервуватися аж до початку 1950-х рр. лише
в умовах закритого, самоізольованого СРСР, в якому паралельно до світової лінгвістики
формувалися своєрідні острівні лінгвістичні школи (див. праці Л. В. Щерби).
Часові межі існування того чи іншого лінгвістичного феномена, однак, є визначаль266

ними для аспекту його вивчення. Розвиток споріднених парадигм при цьому відбувається по спіралі для подальшого заперечення попередників. Дослідження давніх греків
мали продовження в дослідженнях римлян, проте понятійне дослідження стилістичної
семантики, необхідної для ораторства (див. тропи: метафора, метонімія, гіпербола тощо),
поступилося вивченню логічних категорій у граматиці. Середньовічна традиція, відштовхуючись від осмислення Біблії за допомогою пост-аристотелівської схоластики, ще
продовжувала вивчення граматики, проте відійшла на задній план у час географічних
відкриттів Ренесансу, поступившись порівняльній лексикології та лексикографії тощо.
Тому історія лінгвістичних учень неможлива без звернення до часових рамок кожного
окремого напрямку, його наближеного датування в посібнику.
Слід зазначити, що репрезентанти одного покоління тяжіють до опрацювання актуальної для них наукової концепції (у межах тогочасної наукової парадигми). Цю тезу
значною мірою підтверджують суміжні дати народження молодограматиків – лінгвістичної плеяди, що появилася на світ у 1840-х рр., чи компаративістів Раска, Я. Грімма,
Боппа, Дітца та Востокова – плеяди кінця 1780-х – початку 1790-х рр. Їх значно старший
сучасник Гумбольдт, який високо пошановував відкриття компаративістів, розпочав своє
становлення у межах попередньої парадигми, що породила філологів типу Гердера та
братів Шлегелів і відбилася (під впливом старшого брата Вільгельма) на формуванні
компаративіста Я. Грімма, укладача «Німецьких домашніх казок». Тому важливим, на
думку автора, видається навести у посібнику роки життя провідних лінгвістів, що допоможе студентам краще зорієнтуватися в їх парадигмах.
У межах курсу доцільно вирізняти тупикові та ізольовані парадигми (див. китайське,
японське мовознавство), що певний час перебувають не на «магістральній прямій» лінгвістичного розвитку, проте час від часу можуть дати нові факти, необхідні для становлення нових парадигм, чи підтвердити їх оптимальність. Зразком цього може бути поняття сфоти «фонеми» у Паніні, сформульоване ще в 4 ст. до н. е. та уточнене Патанджалі в
150 р. до н. е., яке, однак, утвердилося в лінгвістичній парадигмі лише наприкінці 19 ст.
Слід відзначити, що за більш ніж 200-річний добре простежений досвід лінгвістичних досліджень у сучасному мовознавстві історично складалось п’ять основних концепцій мови (герменевтична, філологічна, лінгвістична, структуралістична та прагматична),
які з різних граней охоплюють єдиний об’єкт дослідження – мову, використовуючи при
тому відмінні методи [5; 6: 112-132]. Герменевтична концепція мови полягає в розумінні
змісту декодованих текстів. Лінгвістика як герменевтична дисципліна намагається знайти символічний смисл за кожним мовним феноменом. Філологічний підхід розглядає
мову як матеріал до текстів, які треба проаналізувати та прокоментувати; лінгвістичний
чи мовознавчий підхід займається саме її будовою. При структуральному підході мова
аналізується як абстрактна система мовних знаків; за прагматичною концепцією мова
стає компонентом людської діяльності. Ці підходи певною мірою, простежувалися й на
попередніх періодах розвитку, як, наприклад, певна функціональна структуральність індійця Паніні, герменевтика середньовіччя, філологія Ренесансу тощо. Це ж стосується
опрацювання матеріалу. Мовознавство пройшло загалом шлях від класичного збирання фактів до некласичного переосмислення механізму їх розвитку та постмодерністського визначення напрямків їх саморозвитку, що дає змогу через емерджентний вплив
підсистем зрозуміти мову в її цілісності [див. 5: 20-24; 6: 35-38]. Ці підходи збігаються
за головною метою наукового пошуку (здобування знань для встановлення істини), а
відрізняються за методологіями, методиками та цілеустановками, що покладені в основу
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пошуків. Циклічність зміни парадигми, її матеріалів та розуміння мови мають побачити
студенти. Це й постає основним завданням запропонованого конспекту.
Розглянемо в конспекті розвиток вихідних категорій мовознавства: теорії походження мови; класифікації мов; фонетику (фонологію та історію розвитку звуків); граматику
як морфологію (частини мови) та синтаксис (функціонування в реченні); лексикологію
(етимологію, семантику, внутрішню форму слів); текст (у т. ч. стилістичну норму та герменевтичну інтерпретацію); методи дослідження тощо.
Враховуючи вище зазначені зауваження, пропонований посібник, задуманий як довідник-мінімум, побудовано за наступними принципами: історичний період (епоха) з найважливішими характеристиками її парадигми – основні течії (концепції) за історичним
часом їх виникнення – час появи визначальних авторських творів (із короткою характеристикою специфіки вихідних категорій) – довідкові описи вчення провідних дослідників. При першій згадці імені, фонетичне відтворення якого наближається до відповідної
національної традиції (для російського ученого: Ніколай, Александр – для українського,
однак, Микола, Олександр), наводяться дати життя. Паралельно вказуються «острівні»
парадигми, ізольовані для широкого лінгвістичного загалу. Посібник завершується списком тем для рефератів, проблемних запитань та рекомендованої літератури.
Матеріал курсу, викладений запропонованим вище чином, необхідний студентам для
освоєння алгоритму наукових пошуків попередніми поколіннями дослідників. На основі
курсу студенти отримують можливість визначити список провідних лінгвістів із тематики їх дослідницької роботи для написання наукових робіт, особливо вступної частини
щодо історії проблеми, і тим сподіваємося, що курс принесе їм практичну користь. У
теоретичному відношенні набутком студентів стане розуміння процесу лінгвістичного
розвитку.
У перспективі необхідно думати про створення на цій основі як повного підручника
«Історія лінгвістичних учень», так і енциклопедії «Провідні лінгвісти світу».
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКА ВЫРАЖЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОГО КОМПОНЕНТА РЕЧИ
Стаття присвячена проблемі удосконалення навичок вираження емоційно-експресивного компонента мовлення молодших школярів, який визначається емоційною
функцією інтонації. Ця проблема хвилює учителів, психолінгвістів та інших учених, які
відмічають вплив інтонаційної виразності мови на розвиток інтелекту та емоційної
сфери людини, яка підростає. Процес оволодіння емоційно-експресивним компонентом
ґрунтується на наслідуванні мовного оточення.
Ключові слова: інтонація, інтонування, емоційно-експресивна функція інтонації,
музичні засоби, віршовий текст.
This article is devoted to the problem of improving of primary school pupils’ emotional
component of speech. This problem excites teachers, psychologists and other scientists. They
indicate the influence of intonational expressive to the development of intellect. The process of
emotional expressive component is based on the imitation of the language surroundings.
Key words: intonation, emotion, emotional speech, emotional expressive function of
intonation, the musical means, a poem text.
Основным направлением начального образования является развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников, при котором они должны не только научиться
чувствовать радость, гнев, удовольствие, удивление, страх, горе, но знать, как их проявляют окружающие, уметь выражать их в речи интонационно. Эмоциональная и выразительная речь привлекает и фиксирует внимание слушателя на сказанном, снижает
уровень отвлекаемости, содействует коммуникативному процессу.
Младший школьный возраст связан с появлением обобщенного отношения к себе и
к миру, которое определяется обобщенными эмоциональными представлениями. Эмоции выполняют ориентирующую и регулирующую роль в деятельности. Мотив задает направленность деятельности в абстрактной форме, эмоциональные же ориентации
конкретизируют эту направленность, оказывая влияние на развитие психических процессов, которое осуществляется по двум основным сферам деятельности, выделенным
Д. Б. Элькониным: 1) мотивационно-смысловой, определяемой отношениями ребенка с
другими людьми; 2) опреционально-технической – его отношениями с предметным миром [1: 9].
По мнению одних специалистов, эмоции подчинены познавательным процессам и
детерминированы ими: когнитивные процессы организуют эмоциональные [2: 12]. С
другой стороны, эмоциональная регуляция является конкретной формой психической
регуляции, но она «не рядоположна когнитивной и зависит от системы индивидуальноустойчивых эмоциональных особенностей человека» [3: 124].
Механизм качественной динамики и развития эмоций у человека связан с «опосредованиями деятельности», специфическую функцию которых выполняет речь. Она
осмысленна, и предмет эмоциональных переживаний может быть продуктом высших,
опосредованных интеллектуальных функций. Развитие эмоциональной сферы ребенка,
© Ильенко Н. М., 2008
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процессов эмоциональной регуляции возможно изучать по показателям эмоциональной
насыщенности и эмоциональной окрашенности речемыслительных процессов, эмоциональная регуляция которых может отслеживаться по эмоциональной окрашенности продуцированного текста, реализуемой в формально-языковой и в смысло-содержательной
сторонах речевого высказывания [3: 124].
О взаимосвязи эмоциональных состояний и регуляции звучания голоса свидетельствуют затруднения в речи, вызванные переживаниями чувств удивления, стыда и других.
Н. И. Жинкиным обнаружено, что слоговые перестройки речевой интонации зависят от
эмоционально окрашенного контекста (удивление, сожаление, обида, возмущение и т. д.),
что убеждает в существовании соответствия «интонационная структура» – «эмоциогенная
ситуация», которая влияет на эмоциональную регуляцию речемыслительных процессов.
Семантической стороне мысли, речевого высказывания, его внутренней программе
предшествует «речевая интенция» [4: 35] – интонационная проекция высказывания, программа речевого высказывания, которую определяет для себя говорящий. Она реализуется через мотивацию – важнейший фактор, обстановочную афферентацию, вероятностный опыт, задачу действия. Мотивация, по словам А. С. Никифорова, тесно связана с
эмоциями [5: 11].
При воспроизведении эмоционально окрашенных предложений, интонационных
конструкций ученик выбирает нужную модель, хранящуюся в долговременной памяти.
Оперативная память выполняет задачу составления нового предложения [6: 22]. Запоминание типов эмоционально-экспрессивных конструкций мобилизует все виды памяти:
образную, смысловую, эмоциональную, двигательную.
В управлении человеком эмоциональной окраской своего голоса В. И. Галунов разграничил два уровня: 1) преднамеренного изменения речевых параметров в соответствии с требованиями ситуации общения, подчиненный социальным эстетическим нормам; 2) неконтролируемых изменений голосовых характеристик [7].
Эмоционально-экспрессивный компонент речи определяется эмоциональной функцией интонации и определяется всеми просодемами – компонентами интонации.
Т. М. Николаева исключает её из сферы лингвистики. Л. Р. Зиндер видит в эмоциональной интонации выражение модальности – языковой категории, присущей любому высказыванию. По мнению Н. Д. Светозаровой, специфические интонационные единицы
формируются только в области эмоциональных значений (с использованием тембра,
длительности и мелодических конфигураций), эмоциональная окраска достигается модификацией всего интонационного рисунка (с использованием различий в темпе, общем
уровне интенсивности, высоты) [8: 23].
Проблема совершенствования эмоционально-экспрессивного компонента речи на
протяжении десятилетий волнует педагогов, методистов, лингвистов, психологов, психолингвистов, которые продолжают поиски методов и средств формирования интонационной выразительности речи, способствующей развитию интеллекта, мыслительных
способностей, эмоциональной сферы детей [9: 9], так как в процессе озвучивания текста
учащимся необходимо отыскать подходящую интонацию, согласно смыслу и настроению высказывания, установить связи между его частями, выделить главное, выдержать
паузы, выбрать соответствующий темп и тембр, громкость.
В качестве такого средства, по нашему мнению, необходимо использовать стихо
творный текст, для которого характерны звуковая организованность, повышенная ритмичность, интонационная упорядоченность.
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Стихи посредством сцепления слов, образов, красок, форм, звуков и звучаний вызывают у людей разные эмоциональные реакции, обогащают ценностную картину мира
читателя, эмоциональный опыт личности. Базой интонирования стихотворного текста
является мелодика, за которой закреплены определенные синтаксические функции; интонация, наряду с синтаксисом и во взаимосвязи с ним, служит для выражения смысловых отношений между элементами высказывания.
Важную роль для передачи эмоциональной окрашенности текста при оформлении
смысловых отношений между стихотворными строками играет пауза. Тематическая и
смысловая близость отражается более короткими паузами. На границе между предложениями пауза определяет тип семантических отношений – сопоставление, перечисление,
противопоставление, а также выбор мелодического типа синтагмы, обусловленного характером этих отношений. В стихотворении демонстрируется бульшая выдержанность
постоянного темпа, в то время как в прозе синтагмы больше различаются по величине
средней длительности звука на протяжении текста. Как правило, последняя синтагма или
последняя стихотворная строка, произносятся в самом медленном для данного текста
темпе [10: 74]. Лингвистическая нагрузка темпа и длительности состоит в выражении
различной важности речевого отрезка для говорящего. При реализации вводных и вставных конструкций происходит убыстрение темпа. Каждому типу предложения соответствует определённый темп: для вопроса характерен быстрый темп, для восклицательнооценочного предложения – относительно медленный. В эмоциональной речи увеличение
длительности синтагматически ударного гласного наблюдается при выражении ласки,
нежности, просительности, а сокращение – при выражении гнева, презрения, категоричности. Общая замедленность и стабильность темпа стихотворной речи с большей легкостью воспринимается детьми и позволяет воспроизводить высказывание в необходимом
для эмоциональной ситуации темпе.
К школьному возрасту дети уже правильно произносят в слове ударные и безударные
слоги, что является базой для развития умения ставить логическое ударение в предложении (производить актуальное членение предложений), а также выполнять перечислительную интонацию в предложении. Учащиеся замечают, что логическое ударение во
фразе является полной аналогией словесного ударения. В этом случае слова произносятся громче остальных. В стихотворном тексте выразительность создаётся контрастом
способов создания логических ударений.
Из своих наблюдений мы можем заметить, что ритм стихотворения создаёт условия
правильного интонирования: соблюдение пауз, смена тона на границе тактов и тому подобное. Однако трудность у учащихся первого и второго классов вызывает воспроизведение стихотворения с длинной строкой и регулярно повторяющимися структурными
паузами, меняющимся ритмом или со ступенчатой строкой. При разбивке на паузы прозаического текста в качестве единицы членения выступает синтагма, а в стихотворном
тексте – стихотворная строка. Так, если учащиеся во время работы над прозаическим
текстом повторяют синтагмы, состоящие из различного количества слов, слогов, звуков,
то в стихе протяженность повторяемого сегмента всегда постоянна. Предсказуемость
пауз между стихотворными строками, соизмеримость ритмико-интонационных отрезков,
на которые делится текст, – все это убеждает в необходимости привлечения стихотворного материала в уроки русского языка в начальных классах. У некоторых поэтов ритмикомузыкальная сторона будущего стихотворения возникает раньше, чем его текст.
Выразительность стихотворной речи, её окрашенность чувством радости, гнева,
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страха, восторга и т. д., создается тембром голоса через изменение высоты тона, силы
голоса при произнесении, модуляции ударного гласного в выделяемом слове. Навык
модулировать тембр своего голоса учащиеся приобретают подражанием, имитацией
услышанного. Учитель показывает, как можно выполнить это задание, или предлагает
прослушать чтение произведения в записи.
Нередко дети не умеют выразить голосом своё отношение к тому, о чем они говорят,
интонационное оформление их речи не соответствует логическому и эмоциональному
содержанию текста: делают случайные логические ударения, не оправданные задачей
высказывания, не могут изменять тон во фразе в зависимости от эмоционального компонента речи. При этом, как отмечают специалисты [11: 8], ребенок иногда затрудняется
интонационно правильно произнести отрезок речи, хотя и понимает его семантико-синтаксические отношения. Здесь сказывается отсутствие технического умения воспроизвести тот или иной интонационный рисунок речи, имитировать нужную интонацию,
связанных со слабым развитием речевого слуха.
Первооснова стихотворной речи и музыки – интонирование, поэтому в качестве дополнительного средства при формировании мелодики речи, умения модулировать голос
в соответствии с характером высказывания, на наш взгляд, необходимо использовать
музыку (изображение мелодики фраз, интонационных конструкций на нотном стане;
музыкальные слова, фразы, детские песни; музыкальные инструменты), включая её в
рецептивные, репродуктивные и продуктивные упражнения. В ходе музыкального восприятия слушатель «соинтонирует воспринимаемую музыку, поэтому она пробуждает у
него активную эмоциональную реакцию» [12: 39].
В вокальной музыке можно проследить зависимость мелодики от синтаксиса [13:
31], где вводные конструкции выделяются при помощи регистровых средств, характерным понижением голоса и речитативным способом произнесения фразы.
При формировании навыка выражения эмоционально-экспрессивного компонента
речи важно уделить внимание интонационной синонимии, которая представляет широкий спектр экспрессивно-стилистических оттенков основного значения.
Экспериментальная работа убеждает нас в том, что сначала на основе стихотворного текста и музыки необходимо отрабатывать логическую интонацию, передаваемую с
помощью просодем, а затем уже эмоционально-экспрессивную, «тембровую» (эти два
основных вида интонации выделены В. В. Голубковым) [14: 67].
Процесс овладения эмоционально-экспрессивным компонентом речи является сложным и основывается на подражании языковой среде. Слуховые ощущения играют главную роль. Осознание эмоций, составляющих базисную основу смыслов, смысловых
образований, возможно лишь в результате интеллектуальной вербальной деятельности.
Словесное описание экспрессивно-эмоциональных состояний помогает закреплению
эмоционального опыта. Опора на зрительный анализатор даёт школьнику возможность
следить за артикуляцией учителя, наблюдать за транскрипцией интонационных моделей,
характерными мимикой и жестами, сопровождающими разные эмоции.
Работая над слуховым восприятием и осознанием детьми слова, учитель должен
«производить абстрагирование языкового явления для детального рассмотрения, как
по содержанию, так и по форме» [6: 55]. Включение учащихся в речевой анализ способствует их интеллектуальному развитию. Эмоции служат основой для нахождения
соответствующей интонации при собственном чтении детей – после образного анализа
произведения.
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При выборе упражнений следует руководствоваться следующими принципами:
1) примеры и стихотворные тексты для упражнений подбираются из программного
материала с учетом специфики интонирования и слухового восприятия; 2) отработка
эмоционального компонента речи осуществляется постепенно: вначале на основе механического приема (внешнего), а затем психологического (внутреннего); 3) по времени
выполнения упражнение не должно быть слишком длительным, утомительным, так как
первостепенное значение на уроках русского языка имеют грамматические упражнения;
4) проведение упражнений должно быть систематическим на уроках грамматики и правописания, чтения, факультативных занятиях, в группе продленного дня и вести к единой цели – совершенствованию интонационной выразительности речи; 5) упражнения
проводятся с привлечением музыкальных средств, помогающих формировать представление о тембре как эмоциональной окраске исполнения под руководством и наблюдением учителя, при его контроле.
На уроках русского языка интонационные упражнения имеют лингвистическую направленность и основаны на установлении связи интонации с синтаксисом и пунктуацией,
лексикой и морфологией, на определении её значения для всех уровней языка через
создание искусственной речевой среды с высоким развивающим потенциалом эмоционально-экспрессивного компонента. Полученные знания о правилах интонирования закрепляются на уроках литературного чтения, где существует больше возможностей для
совершенствования слухо-произносительных навыков.
Наблюдения показывают, что учащиеся начальной школы лучше воспроизводят
стихотворения с диалогами, картинами из детской жизни – их содержание понятно и
интересно. Такие стихи являются стилизацией под разговорную речь. Для них характерна лексика с противоположными экспрессивно-стилистическими качествами, могут
употребляться просторечия, в основе построения – различные синтаксические единицы
– обилие вводных слов, предложений. Меланхолические, лирические произведения или
описания природы им воспроизводить сложно, так как нравственный мир детей пока
ограничен и они «не способны проникаться непонятными для них чувствами тоски, мечтательности, раздумья» [9: 59].
В первом классе необходимо сделать акцент на рецептивных упражнениях по слушанию. Воспринимаемое дети воспроизводят во внутренней речи, закрепляя интонационные образы в памяти на основе аналитико-синтетической деятельности. Обогащая речь
учащихся представлениями, учитель воспитывает эмоции, используя механические упражнения. Как правило, детям младшего школьного возраста непонятны душевные переживания и сложные настроения, и поэтому интонации, при первом знакомстве с ними,
должны носить чисто внешний характер и иметь своим основанием усиление и ослабление звука, ускорение и замедление темпа, повышение и понижение тона. По мере накопления детьми социального опыта необходимо вводить репродуктивные и продуктивные
упражнения психологического характера. Таким образом, работа по совершенствованию
навыка выражения эмоционально-экспрессивного компонента речи должна быть целенаправленной, систематической, последовательной: сначала отрабатывать логическую
интонацию на основе механического приёма, затем на её базе формировать эмоционально-экспрессивную интонацию на основе психологического приёма.
Примеры упражнений по отработке логической интонации: 1) прослушайте стихотворение А. Шибаева «Что случилось с мягким знаком»:
Был мягкий знак высоковат…
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Сказали буквы строго: 		
– Эй, не выпячивайся, брат!
Эй, наклонись немного! –
И так согнулся он, чудак,
Что превратился в…твердый знак!
2) определите, какой из прослушанных ритмов соответствует стихотворению, простучите его; 3) определите, в каких местах сделаны паузы, как изменяется движение голоса перед ними; 4) произнесите первое предложение; прослушайте музыкальные фразы,
установите соответствие между ними, пропойте их вместе с учителем; 5) прослушайте
стихотворение ещё раз и найдите слова перед паузами, которые выделены большей силой голоса, соотнесите эти слова с музыкальными фразами; 6) пропойте фразы вместе с
учителем, повышая тон на ударном гласном выделенных слов.
Примеры упражнений по отработке эмоционально-экспрессивной интонации:
1) прослушайте три варианта чтения стихотворения, выберите наиболее подходящий по
громкости, темпу, выразительности; 2) прослушайте музыкальные отрывки и выберите
подходящие по характеру звучания, соотнося темп, громкость, лад; определите, какие
строки читаются в более медленном темпе (– Эй, не выпячивайся, брат! Эй, наклонись
немного! – так как это важное в речи), как нужно читать эти слова, какое слово в тексте
указывает на это (строго); 3) выберите из предложенных учителем вариантов подходящее по тембру чтение этих строк, проследите, как изменяется в них движение тона;
4) выберите подходящую музыку и пропойте эти слова.
Знания, умения и навыки совершенствуются при выполнении творческих (продуктивных) упражнений при работе по следующим направлениям: 1) выразительное чтение
стихотворного текста; 2) пересказ стихотворного текста; 3) воспроизведение высказывания на определенную тему; 4) сочинение и воспроизведение собственных стихотворных
текстов и попевок.
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СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ЕДИНИЦ МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА
В ПРОЦЕССЕ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ
У статті мова йде про співвідносність одиниць мислення та одиниць мови у мовленнєвому процесі. Багато відомих вчених працювали над цією проблемою не тільки в нашій
країні, але й за кордоном. Мова та мислення дуже пов’язані між собою, але і вони мають різницю. Взаємодія мови та мислення являє собою важливий аспект у лінгвістиці.
Проблему взаємодії мови та мислення розглядали в філософії та в психології. Взаємодія
мови та мислення вивчається менталінгвістикою, яку також називають концептологією. Основним об’єктом концептології є концепт.
Ключові слова: мова, мовлення, концепт, мислення, поняття.
The article deals with the correlation between the units of thinking and the units of language
in speech. A lot of well-known scientists work on this problem in our country and abroad. The
language and thinking closely connect with each other but of course they have the differences.
The language and thinking present the important aspect in linguistics. The problem of the
correlation between the units of thinking and the units of language is examined in philosophy
and in psychology. The correlation between the units of thinking and the units of language is
studied by mentalinguistics. The basic object is concept.
Key words: language, speech, concept, thinking, idea..
В последние годы прошлого века и начало настоящего отмечен возрастающий интерес филологов и философов к взаимодействию единиц мышления и языка в процессе
порождения речи. Опубликовано значительное количество работ в нашей стране, а также
в ближнем и дальнем зарубежье. Об общности интересов философии и лингвистики в
области семантики пишет Р. Траск [10: 25], подчеркивая мысль о том, что проблема соотношения языка и мышления пока окончательно не решена. При этом автор обращает внимание на то, что над этой проблемой работали такие крупные ученые ─ британцы Бертран
Рассел, Питер Стросон, Дэвид Дэвидсон; поляк Альфред Тарски; американцы Уилард Ван
Орман Куин, Ричард Монтегью, Джеролд Кау, Джерри Фодор и другие [10: 230].
© Тер-Григорян М. Г., 2008
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Язык и мышление являются двумя тесно связанными видами общественной деятельности, которые отличаются друг от друга по своей сущности и специфическим признакам.
«Мышление ─ активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях,
теориях и т. д., связанный с решением тех или иных задач, с обобщением и способами
опосредствованного познания действительности…. Орудием мышления является язык, а
также другие системы знаков» [16: 295]. Язык─это знаковая система (в своей исходной
форме звуковая) деятельность, которая обеспечивает материальное оформление мыслей
и обмен информацией между членами общества. Мышление, кроме своего практически-действенного вида, имеет психическую, идеальную природу; язык – это явление по
своей первичной природе физическое, материальное [12: 606].
Языковая система характеризуется своей «открытостью» для мышления. Оно не
только передается при помощи языка, но и постепенно проникает в язык. Язык и мышление, речь и мысль настолько тесно связаны друг с другом, что многие исследователи
в области философии и языкознания считают возможным говорить о языке-мышлении
«как синкретическом явлении, а контекст и речевую ситуацию отождествляют с опытом
человека или общества» [3:152]. «Язык не только отражает действительность, воздействует на это отражение, он является «окном» в сознании человека» [11: 57].
Взаимодействие языка и мышления, теория языковых значений представляют собой
важнейший аспект лингвистики. Взаимодействие языка и мышления изучается менталингвистикой. В менталингвистике существует такое направление, которое «характеризуется тем, что оно исследует язык как содержательную форму, как совокупность знаний,
отраженных и закрепленных в языке. Это направление называют понятийным направлением, (подразумевая, что предметом изучения являются не только отражение форм
мышления психических ассоциаций, но и содержание языковых понятий и категорий), а
также когнитивным» [3: 156]. Установление типов и видов языковых значений является
одной из важных задач менталингвистики, которую также называют лингвистической
концептологией.
Концептология возникла в недрах философии языка. Это философское направление
о существовании универсалий т. е. общих концептов
Хотя филологи занимались проблемами философии языка с древнейших времен,
особое внимание ей было уделено в конце 19 столетия. Отцом философии языка считают
немецкого ученого Гутлоба Фрегге.
У философов и лингвистов совпадают интересы в плане изучения языка. Одним из
аспектов пристального внимания исследователей философии и лингвистики, как уже
было упомянуто выше, является семантика, учение о значениях. Так же, как и лингвисты, философы интересуются, каким образом языковые единицы соотносятся с реальным
миром и миром концептов, каким образом значение высказывания зависит от контекста
и каково взаимодействие языка и мышления. В одной из работ Дж. Фодора «The elm and
the expert. Mentalese and its semantics» вместе с проблемами значения разрабатываются
вопросы философии языка [9: 34].
Язык является лишь одним из способов формирования языкового понятия в сознании
человека, но при этом это самый наиболее эффективное средство раскрытия его содержания [7: 8]. «Слово своим значением всегда представляет в языке лишь часть концепта,
поэтому существуют многочисленные синонимы, дефиниции, высказывания, тексты, в
своей совокупности раскрывающие содержание того или иного концепта» [7:8]. «Концепт …находится в диалектической взаимосвязи со значением ─ категорией семанти276

ческой. Отличаясь степенью структурированности своего содержания (концепт менее
структурирован) концепт и значение обнаруживают общий для них полевой принцип
изоморфной организации, что и позволяет рассматривать семантику языкового знака как
источник концептуальной информации»
Проблеме концептуализации посвящены работы как лингвистов, так и психологов,
среди них В. В. Петухов, А. Д. Плисецкая, Е. И. Вовк, Ю. Н. Караулов, А. Н. Леонтьев,
А. А. Кибрик, Е. С. Кубрякова, Е. В. Рахилина, Дж. Лакофф, М. Джонсон и др. Современной когнитологической наукой было установлено, что концепты организуют деятельность человека, структурируют ощущения, определяют отношение с действительностью.
Так как коммуникация основывается на той же концептуальной системе, которая используется и в мышлении, то язык оказывается важным источником данных об этой системе.
В последнее время появилось много работ, в которых авторы стремятся определить
основной объект концептологии – концепт. Е. С. Кубрякова рассматривает концепт как
«термин, который служит для пояснения единиц ментальных и психологических ресурсов нашего сознания и такой информационной структуры, которая отображает знание и
опыт человека; оперативную смысловую единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, которая отображена в психике
человека». Автор также определяет концепт как «понятие, образ, схему действий, гештальт или картину» [11: 67].
Концепт и понятие считают взаимозаменяемыми явлениями, однако как термин
концепт обычно использовался в математической логике, а понятие – в логике и философии. Так, в философии понятие определяется как «форма мышления, отражающая
существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений» [14: 1053]. А концепт
в философии рассматривается как «формулировка, умственный образ, общая мысль»
[16: 217].
В лингвистической литературе понятие рассматривается как единица мышления, которая отражает существенные признаки предметов и явлений, с помощью которой реальная действительность обобщенно отражается в нашем сознании [6: 88]. Каждое понятие
имеет две основные характеристики. Ими являются объем и содержание. Объем понятия
─ это класс определенных явлений, обобщенных в нем, а содержание ─ совокупность
существенных признаков этих явлений.
В тоже время концепт, в лингвистике, понимается как «глобальная мыслительная
единица, представляющая собой квант структурированного знания» [7: 4]. Концепт «состоит из компонентов (концептуальных признаков), т. е. отдельных признаков объективной или субъективной действительности, дифференцированно отраженных в его содержании и различающихся по степени абстрактности..» [7:17].
Ю. С. Степанов полагает, что «концепт – это явление того же порядка, что и понятие» [15: 43], однако четко разделяет термины, причисляя понятие к области логики и
философии, а концепт – к области культурологии. Как замечает автор, концепт и понятие пересекаются в том, что в структуру концепта входит содержание понятия как совокупность общих и существенных признаков понятия, соответствующих определенному
классу предметов [15: 44].
Если понятия в собственном смысле слова мыслятся, то концепты и мыслятся и переживаются: «Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений»
[15: 43]. Именно поэтому понятия принадлежат только мышлению, а концепты ─ культуре: это « как бы сгустки культурной среды в сознании человека» [15: 42].
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Проблема реконструкции языковой картины мира стала одной из главных в когнитивной лингвистике. Она связывается с развитием центральных понятий (концепт,
фрейм), которые репрезентируют ментальный образ на вербальном уровне. Когнитивный подход в рассмотрении фактов языка связан с проблемами языка и сознания, способами языковой категоризацией действительности. ак, под базовым термином «концепт»
в когнитивной лингвистике, как утверждает С. А. Жаботинская, понимается «любая оперативная единица мышления, которая может предполагать и не предполагать наличие
четкой логической формы» [1: 34]. Е. А. Селиванова определяет концепт как «информативную структуру сознания, главным образом организованную единицу памяти, которая
включает в себя совокупность знаний про объект познания, вербальных и невербальных,
приобретенных путем взаимодействия пяти психических функций сознания и подсознания» [13: 256].
Как единица познания мира концепт может иметь различную степень информативной насыщенности, оставаясь при этом целостным образованием, способным пополняться, изменяться и отражать человеческий опыт. Высокой степенью информативной
насыщенности обладают такие концепты как время, пространство, оценка, менее насыщенными являются концепты звука [2: 67], желания [4: 76] и т. д.
Иной подход к определению природы концепта находим в работе М. Бредроуда о
концептуальной метафоре, которая, согласно мысли автора, помогает раскрыть суть метафорических связей между полисемантическими смыслами. В этой же работе М. Бредроуд, ссылаясь на Дж. Лакоффа, пишет о его идеализированных когнитивных моделях,
которые напоминают фреймы. Дж. Лакофф в своей работе «Когнитивное моделирование» утверждает, что идеализированные модели условий реального мира могут дать
объяснение некоторым прототипическим эффектам [5: 101]. Прототипический эффект,
например, в случае толкования слова «холостяк» (bachelor) состоит в том, что дефиниция
«неженатый взрослый мужчина» (unmarried adult male) характерна для идеализированного мира с моногамным браком в более или менее определенное время. Однако этот
идеализированный мир значительно отличается от реального мира. Сегменты общества,
которые не вписываются в идеализированную схему, включают пап, монахов, а также
пары, живущие в гражданском браке. Все они воспринимаются обществом как маргинальные разновидности холостяков [8: 32].
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ПРИЙМЕННИК НА РАННІХ СТАДІЯХ МОВНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Предметом статті є вивчення засвоєння прийменників в українській мові на ранніх
етапах морфологічного розвитку в зіставленні з іншими мовами. Відзначено, що засвоєння прийменників відбувається у формі нульового прийменника, фонетично аномального
прийменника, який часом може виступати як редуплікований склад, нормативного прийменника з тенденцією до надгенералізації, коли він використовується замість інших
прийменників, та загальновживаних прийменників. Засвоєння українських прийменників
демонструє подібності та розходження як з типологічно подібними, так і типологічно
відмінними мовами. Підкреслюється, що вживані у ранньому віці прийменники мають
формальну, конструктивну, а не семантичну функцію.
The paper focuses on acquisition of prepositions in Ukrainian at early stages of morphology
and discusses it in a crosslinguistic perspective. The acquisition of prepositions is shown to take
a form of a zero preposition, a filler preposition, sometimes realized as a reduplicated syllable,
a conventional preposition with a tendency to overgeneralization when it substitutes properly
used morphemes, and a standard preposition. Viewed crosslinguistically, the acquisition of
Ukrainian prepositions demonstrates similar and different features in production both in
typologically similar and typologically distant languages. It is argued that early produced
prepositions in Ukrainian have a formal, constructive, not semantic function.
Прийменник в українській мові, як і в багатьох інших мовах, однаковою мірою як
синтетичних, так і аналітичних, традиційно відносять до т. зв. службових частин мови.
Серед інших неповнозначних, службових частин мови він посідає особливе місце, будучи
спеціалізованою граматичною категорією для позначення просторових, часових, причинно-наслідкових та інших відношень. Через цю семантичну особливість прийменник
© Линник Т .Г., 2008
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нерідко стає об’єктом вивчення таких різнопланових дисциплін, як мовознавство, психологія, логіка, філософія.
Дослідження української прийменникової системи в дитячому мовленні досі не проводилося, а в інших мовах маємо як побіжні згадки, так і детальніші напрацювання (критичний огляд літератури, присвяченій засвоєнню прийменників, що виражають локативні відношення, на прикладі мов різної типології представлений у праці Слобіна [1:155,
161-166] в розділі, присвяченому когнітивним передумовам розвитку граматики).
Предметом цього повідомлення є особливості формування прийменникової системи
в україномовних дітей на ранніх етапах онтогенезу, починаючи від 1.6 до 2.5 у порівнянні з відповідними фактами інших мов. В основу дослідження лягли спостереження над
мовленням 4 україномовних дітей – Антона, Андрійка, Маркіяна та Павлика, систематично обстежувалося мовлення Маркіяна, приклади з мовлення решти дітей наводяться
принагідно. Проведений аналіз мовного матеріалу має на меті з’ясувати характер семантики прийменників і визначитися щодо того, який компонент у загальній семантиці прийменників домінує – конкретний чи абстрактний, що важливо з позиції не лише процесу
засвоєння та навчання, дидактики, а й пізнання та ролі особистості та соціуму в цьому
процесі. Хочемо відзначити, що проведений аналіз процесів засвоєння прийменників
української мови чітко вказує на конструктивістський, не імітаційний характер мовної
діяльності особи вже на ранніх етапах її розвитку.
Інтерес становлять розвідки в генетично найближчих мовах. З них особливої уваги заслуговують проведені російськими вченими, передусім, класичне дослідження
О. М. Гвоздєва мови його сина Жені з 1.0 до 9.0 [2; 3] Цікавий з погляду психолінгвістики експериментальний матеріал пропонують психологи, які зосередилися на висвітленні
ролі прийменників у становленні пізнавальних категорій – локативних, темпоральних та
причинних [4; 5]. Аналіз мовного розвитку дитини стосується вікового періоду з 1.11 до
3.5 [4] та з 2.0 до 7 р [5].. Факти, виявлені цими дослідниками, вказують на непростий
характер появи та функціонування прийменників у російськомовних дітей.
Тенденції у розвитку прийменникової системи, з одного боку, є сталими і повторюваними у різних мовах. До таких належать: пропуск прийменника (в усіх мовах, які мають
прийменникову систему), надгенералізація прийменника (вживання одного з прийменників у непритаманному йому поєднанні на місці іншого), заміна прийменника аномальним елементом (filler), який фонетично здебільшого мало нагадує свій прототип.
Основним принципом на початку практично в усіх мовах є пропуск прийменника,
пов’язаний із загальною тенденцією до ігнорування ненаголошених перших складів.
Втім, і посилення початкової позиції наголосом не є вирішальним для відтворення початкового наголосу, як це показано на матеріалі дитячого мовлення в чеській мові в праці
Пачесової, на яку посилається Слобін [1: 163]. Чеська мова, як відомо, має постійний
наголос на першому складі, однак це не є визначальним і перший склад чи склади нерідко відкидаються. Локативні відношення, які першими фіксуються дитячою свідомістю,
виражаються через комбінацію ім. + ім. Це відбувається у багатьох мовах світу, які мають
виражену прийменникову систему. У мовах, які мають розвинену морфологічно оформлену систему, таких, як слов’янські, позначення локативних відношень відбувається за
допомогою флексій, що є наступним етапом вираження локативних відношень. Матеріали Рюке-Дравиня з латиської мови, які згадує Слобін, підтверджують появу першими
флективних аналогів прийменників. Засвоєння прийменників триває протягом тривалого
часу [1: 165].
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Надгенералізація (Слобін) свідчить про виділення абстрактного, не суто конкретного, чуттєво усвідомлюваного конструктивного значення певної морфеми, напр., вживання форм ж. р. у мин. ч. У нашому випадку генералізувалися не просто реально існуючі в
системі української мови прийменники, а власне дитячі утворення, які фонетично ніяк не
збігалися з нормативними прийменниками, в кращому разі лише віддалено нагадували їх
(на, а). Генералізація не була повною при її виникненні, оскільки в сферу конструктивного позначення втягувалися поряд з генералізованою (або ж тією формою, яка претендувала на такий статус), інші форми, створюючи тим самим постійну варіативність форм
конструктивного елемента.
Конструктивний елемент відмінкової форми реалізується реально існуючими в мовній системі прийменниками. Насамперед – це стандартний конструктивний елемент,
йому протиставляється аномальний конструктивний елемент, а також генералізований
конструктивний елемент. Прикладом стандартного конструктивного елемента є вживання прийменника на у сполученні на кухні, на руки його закріпленню на ранніх етапах
мовного розвитку сприяє ідіоматичність виразу, яка виражається передусім у постійній
сполучуваності і можна припустити, що таке поєднання сприймається дитиною як одне
слово. Пор. (вік дитини подається в кінці прикладів – перша цифра позначає рік, друга
– місяць):
(1) *MAM:
що ти хочеш робити, Андрiю?
*AND:
на ву «на руки».
*MAM:
що ти кажеш?
*AND:
на вуки «на руки». (2.2)
Генералізованому конструктивному елементу відповідає вживання фонетичної форми прийменника у невідповідному контексті замість інших нормативних, як у таких прикладах:
(2) *MAM:
а ти розкажеш, яку вчора казку дивився?
*MAR:
у* коня «про коня», да? «про коня, так?»
*MAM:
про кого?
*MAR:
по* коня «про коня».
*MAM:
про коня?
*MAR:
дя «так». (1.11)
Аномальний конструктивний елемент виступає у формі, невластивій українським
прикметникам, як, наприклад, – і чи а, що представлені в мовленні Маркіяна.
(3) *MAM:
давай про Таню.
*MAR:
а* тата, а* тато* «про тата» (1.7).
*MAM:
а ти сховався, в ку-ку граєш?
*MAR:
а* мамі* «за маму».
*MAM:
за маму заховався? (1.10)
(4) *FAT:
а тьотя з ким живе?
*MAR:
0 я*, е-е «зі мною».
*FAT:		
з тобою?
*MAR:
а* ти*, е-е «з тобою».(1.10)
(5) *MAM:
а де вуха?
*MAR:
ото (показує).
*MAM:
і у Марека вуха.
*MAR:
а* тато* «у тата».
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*MAM:
а у Марека є вуха?
*MAR:
а* ляля* «у лялі» (Слово ляля Марек часто вживає ждя самореференції).
*MAM:
і у лялі є.
*MAM:
і у Марека є вуха. (1.11)
(6) Мама й Андрійко збираються йти купатися, Андрійко бере папірець.
*MAM:
що?
*AND:
муся, а* вани папає «мамусю, у ваннi папiр».(2.2)
Слід зазначити, що вживання аномальних морфем у функції прийменників характеризується значною варіативністю серед дітей. Так, Антон, як і Марек часто користується
формантом а, рідше він представлений у мовленні Андрія та Павлика.
Існування нульового конструктивного елемента підтверджується наявністю одного з
решти конструктивних елементів. Тобто, якщо в одному випадку є нормативний прийменник, а в іншому разі в подібному чи ідентичному відмінковому контексті його немає,
то це свідчить про наявність фонологічно не представленого, нульового конструктивного
елемента. Відповідно, наявність генералізованого чи аномального конструктивного елемента та відсутність нормативного конструктивного елемента є також достатнім доказом існування нульового конструктивного елемента. Нульовий конструктивний елемент
без винятку систематично проявляється у всіх дітей не тільки на самому початку появи
контекстів з прийменниково-відмінковою конструкцією, а й пізніше, коли вживаються
аномальні, генералізовані чи стандартні. Наприклад, у Марека та Андрія.:
(7) *MAM:
а на чому грав?
*MAR:
0 таі «на гітарі».
*MAM:
на гітарі? (1.11).
(8)*MAM:
це кiт, старий кiт.
*AND:
няв-няв-няв боті «кіт у чоботях».
*MAM:
у старому жупані. (2.2)
Варіативність конкретних позначень конструктивного елемента триває практично
впродовж усього обстежуваного тут періоду з тією різницею, що змінюється питома вага
окремих фонетичних представників прийменників. Це добре демонструє таблиця 1, в
якій подаються форми прийменника, вжвані впродовж 10 місяців. У тому разі, коли не
було зафіксовано контекстів, у яких міг би вживатися прийменник, використовуємо риску. Відсутність (пропуск) прийменника у прийменниковій конструкції (нульовий конструктивний елемент) позначено через 0. Наявні прийменники фіксуються у відповідній
фонетичній формі, до аномальних форм та надгенералізацій додається астерікс.
Табл. 1.
Засвоєння прийменників Маркіяном
Прийменники

Вік Маркіяна
1.6

1.7

1.8

1;9

1;10

До

0

0

0,А*

А*

0

На

–

–
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1;11
А* 0
до

2;0
А* 0
до

А*, на А* 0

На 0

2;1

2;2.

2;3.
2;4
До і І (6) до
0 до До (2)
(1)
(6)
І* (4), І * (2), а*
На
на
(2), на
0 на
(100) (79), у* (50), у*
(1)
(1)

Над

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Для

–

–

0

А*

А*

А* для

0

О, об

–

–

–

–

–

О

О

–

–

Перед

–

–

–

–

–

–

–

–

Під

–

–

–

–

–

–

–?

Пі*
(1),
під
(1)

По

–

–

–

А*

–

0 по

–

По (1)

–

Про

–

А*, 0

При

–

–

А*

0

А*

А* 0

По, у

–

–

–

0

0

0

0
–

В0

В0

А* 0
оу

А*
У0

У0

У (72)

–

У

–

–

А* (р. а*, 0, А* 0
в., 0 на*, у
У

Від од

–

–

–

–

З, зі

–

–

–

А* 0

А*

0

0з

За

–

–

А*

–

–

І

0

Ід * (3)

І* (1), по
(1), у *
(1)

–

А*

–

–

І *(3), а
І *(1),
І *(3), (1), по
а* (1),
а (1) (1), про
ро (1)
(2)
А* (1),
В (21)
в (11)

В

–

В (15),
0-? (1)

У
(131)

У (89)

Від (1) Ві* (1)
З (3)

Ід*(3),
від (2)

З (3)

З (3)

А * (1) За (1)

За (1)

З таблиці очевидним стає нерівномірний, непоступовий розвиток прийменників,
аномальний префікс поступається нормативниму, а далі відбувається збурення системи
і знову починають вживатися аномальні елементи, хоча й не так часто, як нормативні,
що видно на прикладі таких прийменників, як на, в, про. Наголосимо також на неоднакових процесах, що відбуваються при засвоєнні семантично тотожних в та у, які разом з
на входять до трійки найчастотніших прийменників: 1) аномальний елемент з’являється
раніше в у, вочевидь, тут спрацьовує фактор більшої фонетичної виразності голосного
порівняно з приголосним, 2) вживання аномального прийменника триваліше в в порівняно з у.
Зауважимо, що на початках появи прийменниково-відмінкових форм ми рідко є
свідками власне правильного, нормативного вживання, як можна було б сподіватися, по
кладаючись на аналогічність процесів, що відбуваються у сфері флексій, коли початково
засвоєні форми найчастіше збігаються з нормативними як наслідок безпосереднього запозичення дітьми дорослих форм. При цьому вони зберігають свою незмінність незалежно від обставин, що змушує вважати їх скам’янілими формами.
У російськомовних дітей, за спостереженнями О. М. Гвоздєва, перші прийменники,
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як і сполучники, з’являються пізно (одночасно у віці приблизно 2.3), після виникнення всіх повнозначних частин мови – іменника, дієслова, прикметника та прислівника.
Значний проміжок часу вони пропускаються в конструкціях, які вимагають керування
(починаючи з 1.11), але за значенням «ці конструкції також вживалися цілком правильно»
[3: 458]. Пропуск протримався до віку 2.4. Семантично найчастішими і найранішими
були вживання прийменників для позначення просторових відношень, які поступово деталізуються. Інші значення – часові, причинні, цільові, визначення відношення до предметів – з’являються пізніще і є нечисленні [3: 459]. На підставі щоденникових записів
О. М. Гвоздєва з метою порівняння з україським матеріалом була зроблена таблиця, яка
наочно відбиває процеси засвоєння прийменників.
Табл. 2.
Засвоєння прийменників Женьою Гвоздєвим
ПрийменВік Жені
ник
1;9
1;10
1;11
2;0
2;1
2;2
2;3
2;4
Примітки
–
–
–
–
–
–
–
–
До
З 3.1.23
Разом з в з 2.5.
виняток (на
На
0
0,
0
0
На
На
На
л’ул’ицу,
ма* м’еста
– 1.11.29)
Об
–
–
–
–
–
–
–
–
З 2.8
Для
–
–
–
–
–
–
–
–
З 2.11.24
Вместо
–
–
–
–
–
–
–
–
З 3.4.16
Позади
–
–
–
–
–
–
–
–
З 3.5.16
К
–
–
0
0
0
0
0
0
Без
–
–
–
–
–
–
–
–
З 2.6.1
После
–
–
–
–
–
–
–
–
з 2.8.16
Из
–
–
–
–
–
–
–
–
З З 2.5
Под
–
–
–
–
–
–
–
–
з 2.6.25
По

–

–

–

–

Про
При
Над
В
У
Через
От
С

–
–
–
0
0
–
–

–
–
–
0
0
–
–

–
–
–
0
0
–
–

0
–
–
0
0
–
–

–

–

0

0

За

–

–

–

–
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–

–

–

–

–
–
–
0
0
–
–
0

–
–
–
0
0
–
–
0

Про
–
–
В
У
–
–
0

–
–
–
В
У
–
–
0

–

–

–

За

З 3.0.30

з.3.5.22

З 2.11.15
з 2.6.6
2.8.24,
з 2.11,

Помітна відмінність вживань прийменника Маркіяна та Жені стосується аномальних
форм. У Маркіяна – велика кількість аномального а* замість різних прийменників. Питання таких уживань російськими дослідниками спеціально не піднімалося, що створює
враження, що така специфіка використання аномальних одиниць не властива російським
мовцям. Що це не так, свідчать спорадичні дані, які наводить Гасіба на прикладі мовлення російської дівчинки Варі Протасової: поспит а* кроватке «поспит в кроватке»; Карли
иди сюда а* ручках «Карли, иди сюда на ручки» [6:40].
Відсутність конструктивного елемента є поширеним явищем в дитячому мовленні,
що спричинило появу різноманітних пояснень цього явища. Пінкер пов’язує засвоєння прийменника, як і допоміжного дієспова зв’язки із засвоєнням певних граматичних
правил [7: 105-106]. «У частині випадків можливий пропуск прийменника з фонетичних
причин, але таке пояснення вілсутності прийменника неймовірне стосовно прийменників «в», «про», «на» в першому переднаголошеному складі» [3: 103]. У дав. в. прийм. к
регулярно пропускається, хоча в багатьох випадках фонетичних умов для цього немає
– якщо є збіг звуків к та л, то лищається л.
Доречно згадати, що дослідники генеративного спрямування пояснюють пропуск
прийменника (а відсутність його досить значима, вихолячи з теоретичних настанов, за
якими керуючим членом прийменникового словосполучення є прийменник, від якого залежить граматичне значення – відмінок субстантива) фонетичними, артикуляційними
особливостями та особливостями структури двослівного речення [7: 102]. Посилання
на нездатність вимовляння через артикуляційні труднощі не є достатньо переконливим,
оскільки прийменники фонетично не є заскладними для артикуляції, адже більшість найчастотніших прийменників є односкладовими. Більш аргументованим є пояснення, що
дитина ще користується переважно двослівними реченнями, проте варто мати на увазі,
що через просодичні особливості прийменників вони разом зі словом, перед яким стоять,
утворюють єдине акустичне ціле з одним центральним наголошеним складом.
Пропуски прийменників, що спостерігаються в багатьох мовах, Сохін пов’язує не з
мовно-структурними особливостями, а з особливостями умов спілкування дітей на цьому етапі їх розвитку [4:120]. Так, у серії експериментів було продемонстровано, що при
діях з різними предметами діти, що пропускали прийменники, вживали прислівники та
інші мовні засоби. При діях з однаковими предметами їх кількість збільшувалась майже
вчетверо. У частини дітей таких коливань при переході від однієї серії експерименту до
другої не було помічено з тією різницею, що діти майже втричі рідше пропускали прийменники в другій серії. Сохін висловлює цікаву думку про те, що пропуск прийменника
частіше спостерігається там, де при позначенні об’єктних відношень є можливість безпосередньо спертися на предметну ситуацію. Він посилається при цьому і на дослідження
Геппертової, яка показала, що польські діти 2-3-х років пропускають прийменник, коли
він позначає відношення, яке сприймається безпосередньо. А тому цілком обгрунтовано
Сохін припускає, що пропускатися мають прийменники з конкретним значенням, а, отже,
раніше з’являються прийменники з абстрактнішою семантикою [4:120]. Підтвердження
цьому він знаходить у матеріалах Гвоздєва: прийменник для позначення спільної дії с
випереджає появу інших конкретніших прийменників. Аналогічне трактування пропуску прийменника представляє Е. Кларк, яка розглядає пропуски прийменників у ранньому віці в типологічно віддалених мовах, які використовують прийменники, і вважає,
що подібне явище є результатом когнітивної орієнтації дитини, яка засвоює найраніше
канонічні, найпоширеніші, узвичаєні взаємовідношення між предметами в просторі, а
тому семантичні відмінності окремих прийменників не сприймаються [8].
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Спеціальним проявом використання аномального прийменника слід вважати редуплікацію першого іменникового складу замість прийменника. Факти подібної редуплікації
не є чимось винятковим, чисто індивідуальним, вони засвідчуються також матеріалами
з інших мов, зокрема, російської, що подаються у праці Гвоздєва без спеціальних коментарів у різних частинах його книги: палас’и ма м’еста<положи на место (1.11.29) [2 :
47]. Цей приклад безумовно стосується редуплікації у зв’язку з прийменниковим уживанням іменника.
Приклади, що наводить дослідниця польської мови М. Смочиньська, нагадують
вище згадані. Вона повідомляє про те, що її син у віці 2.7, тобто, значно пізніше, почав
уживати дивні за звучанням форми: ma mamy < do mamy, totole < na stole, kupkupkach <
po kupkach [9: 633]. Дитина послідовно редуплікувала силабічні прийменники, тоді як
прийменники, які складалися лише з приголосного, пропускалися. Подібне трапилося
з його братом-близнюком, але уже з інтервалом у три місяці. Як і в першого з братів,
використання редуплікації з цією метою тривало кілька місяців. На думку дослідниці,
це є результатом наслідування власної моделі на підставі звукових відповідностей, що
є в прийменника та іменника в do domu, де складовий прийменник та початковий склад
іменника мають фонетичну тотожність [9: 633]. У цілому ж польські діти мають виразну тенденцію до пропуску прийменників протягом тривалого часу і в цьому виявляють
значну подібність до російських дітей. Слобін, посилаючись на дослідження Г. Шугар,
твердить про одночасну появу прийменників та префіксів у польській мові [1: 16].
В українській мові зауважувана Смочинською операція розпочинається майже на цілий
рік раніше. Донька Н. Дзюбишиної-Мельник користувалася редуплікацією, починаючи з
віку 1.7, як в хаХалю < на Галю, мамісце < на місце, лялізьку < на ліжку, лялюки < на руки,
дадосці < на дошці, дадівані < на дивані, вавуську < на вушку, татільцик < на стільчик,
папапелі < на папері, хахолівку < на голівку, бабабі < на бабі, сясяньки < на санки
Дослідження становлення прийменникової системи дає підстави вважати таке:
1. Засвоєння прийменників відбувається у формі нульового прийменника, аномального прийменника, окремим різновидом якого є повністю чи частково редуплікований
склад, нормативного прийменника з тенденцією до надгенералізації та загальновживаних прийменників.
2. Засвоєння українських прийменників демонструє подібністі та розходження як з
типологічно подібними, так і типологічно віддаленими мовами. Подібність виявляється
в типах реалізації прийменників, частково також у їх фонетичній близькості та етапності,
коли першими фіксуються нульові префікси, за ними через певний часовий проміжок
йдуть аномальні, а третій етап стосується появи нормативних прийменників з тенденцією до надгенералізації. Кожний наступний етап поруч з новим включає в себе надбання попереднього, питома вага цього попереднього є специфічною для кожної окремо
взятої дитини. Відмінність від близьких генетично та типологічно польської та російської мов полягає в тому, що в цих останніх прийменники з’являються після формування
дієслівних (міні)парадигм і збігаються в часі з появою дієслівних префіксів, тоді як в
українській мові такої прямої залежності розвитку прийменника та дієслова не виявлено:
перші прийменникові вживання фіксуються до початку активного використання дієслів,
уже після настання якого відбувається значне розширення кола прийменників.
3. У ранньому віці прийменники мають передусім формальну, конструктивну, а не
лексико-семантичну функцію. Явище аномального прийменникового вживання, як і вживання генералізованого, є яскравим свідчненням того, що на перший план у вживанні
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прийменника висувається не його власне лексико-семантичний компонент, а граматичний як свідчення обов’язковості прийменника як частини відмінкової форми.
4. З цього випливає, що в основі засвоєння прийменника на початках мовленнєвої
діяльності дитини лежить не конкретна семантика, яка легко пов’язується з безпосереднім чуттєвим досвідом (напр., на, в, під) (ця думка часто звучить у психологів та лінгвістів, які вважають, що спочатку йде засвоєння конкретного, а вже на базі його виникає
абстрактне), а абстрактна семантика. Це є ще одним доказом на користь думки Сохіна
про первинність засвоєння абстрактного значення і вторинність конкретного значення
прийменників.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРИЙОМ РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
В статье рассматривается трансформация как прием развития образной речи
младших школьников. Анализируется методика использования этого приема на уроках
украинского языка в начальной школе.
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In the article we consider the Transformation as the approach of the figurative speech
development of younger schoolchildren. The usage of this methodical approach is analysed on
lessons of the Ukrainian language in primary school.
Key words: acceptance to transformations, figurative speech, metaphorical, figurative
thinking.
Виховання мовленнєвої культури тісно пов’язане з оволодінням мовними засобами
в будь-якій мовленнєвій ситуації, умінням користуватися багатством української мови,
правильно й виразно висловлювати свої думки (текстотворення). Формування в молодших школярів умінь і навичок користуватися мовними засобами у процесі сприймання,
розуміння та продукування текстів усної і писемної форм є провідною метою навчання
української мови. Від того, як учень володіє цими формами мовленнєвої діяльності, залежить його внутрішня культура, моральні переконання та естетичні ідеали. Образне
мовлення є показником якісного, емоційно багатого мовлення і виступає для учнів початкових класів як мовлення, у якому передбачається вживання слів і словосполучень
у незвичайному метафоричному значенні, що дає можливість художньо відтворювати
дійсність.
Дослідження питання розвитку образного мовлення молодших школярів спонукало
до визначення ефективних технологій розвитку образного мовлення учнів.
У даній статті ми розглянемо результати використання прийому трансформації на
уроках української мови в початкових класах.
Мета статті – пошук можливих шляхів розвитку образного мовлення молодших школярів.
Семну організацію лексичного значення слова розглядали вчені (Л. А. Лисиченко,
М. П. Кочерган, Л. О. Новиков, З. М. Русанівський, Д. М. Шмельов та ін.). Семантичні
зміни та варіювання відбуваються внаслідок посилення одних сем (найдрібніших семантично неподільних одиниць смислу) та затухання інших – і цим вони впливають на
лексичне значення слова. Як наголошує Л. А. Новиков, під впливом певних асоціацій актуалізуються не лише денотативні, а й коннотативні семи, результатом чого стає метафоричне значення слова. Переносне метафоричне значення у свою чергу створює смислову
та емоційну напругу, викликає певні естетичні почуття [3: 24].
Більшість дослідників (В. Н. Телія, Г. Д. Томахін, Д. Н. Шмельов, А. Н. Шрамм та
ін.) підкреслюють, що семантична спільність прямого і переносного значень слів в ряді
випадків ґрунтується не тільки на наявності у них обох семантичних «елементів», але й
на «асоціативних ознаках», які супроводжують слово під час вживання в мові [10: 24],
«підказують сутність вихідного значення або характеру денотата, з яким співвідноситься,
вихідне значення» [11: 93], «кидають відблиск на основне значення слів» [9: 28], «усвідомлюються і актуалізуються мовцями» [5: 149], «є частиною семантичного інформаційного потенціалу, не дивлячись на недоступність для безпосереднього спостереження»
[6: 159].
Якщо враховувати наведені висловлювання про зв’язок прямого і переносного значення асоціативного плану, то найважливішим визначимо питання про спосіб «входження (впровадження) асоціацій в мовленнєве значення» [4: 91]. У цьому плані і лінгвісти, і психологи звертають увагу на виключну роль уявлення, у всякому випадку для
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конкретної лексики. У дослідженнях А. А. Леонтьева, Г. Д. Томахина, А. А. Уфимцевой
відзначається те особливе значення, яке має внутрішній образ предмета для процесу
формування інтегрального образу реальності [6: 102], [7: 139;], [1: 25]. Так, А. А. Уфимцева підкреслює, що денотативний компонент значення стоїть на сходину ближче до
об’єктивної дійсності порівняно з сигніфікатом означаючи побачене, почуте, розпізнане,
сприйняте [8: 106]. А. А. Леонтьєв висловив припущення, що в словах з конкретним значенням в дійсності ми маємо справу не з словами, а з чуттєвим образом [2: 66].
Спираючись на дослідження вчених, ми розробили прийом трансформації внутрішнього образного мовлення в зовнішнє, який базується на знаннях про переносне значення
слова.
Переносне вживання слова основане на тому, що одні властивості об’єкта з тих чи
інших причин у свідомості людини в даний момент висуваються на передній план, а інші
відсуваються на задній. Тому виникає можливість порівнювати схожі за цією ознакою
об’єкти, за спільністю цієї ознаки (схожість функції, зовнішнього вигляду тощо) встановлювати між об’єктами зв’язки, а завдяки цьому – застосовувати назву одного з них для
називання іншого.
Переносне значення слова опанувати важче, ніж пряме. Свідоме користування словом у переносному значенні спирається на встановлення складніших зв’язків, воно ґрунтується на виявленні відношень між віддаленішими об’єктами і ситуаціями, ніж при користуванні словом у прямому значенні.
Щоб користуватись словом у переносному значенні, треба здійснювати складнішу
мислительну роботу, ніж при оперуванні словом у прямому значенні. Для цього треба
зіставити різні об’єкти, виділити в них спільні характерні риси, часто приховані за зовнішньою відмінністю, абстрагуватись від інших рис об’єктів і на цій основі назву даного
об’єкта перенести на другий. Для того, наприклад, щоб вжити слово золотий в переносному значенні в контексті золота осінь, учневі треба виділити такі ознаки золота, як
жовте, блискуче, абстрагувати від інших його ознак, в тому числі й тих, які впадають в
очі, зіставити ознаки листя восени з ознаками золота, виділити спільні риси і абстрагувати їх від інших. Це зробити важче, ніж віднести цей прикметник до речей, зроблених з
даного металу на основі виділення характерних ознак цього металу.
Прийом трансформації реалізується за допомогою вправ на уявлення. Наприклад
вправа-гра «Чарівний магазин». Учневі пропонують закрити очі, розслабитися, потім
уявити, що одного зимового вечора він проходить по маленькій вуличці поряд чарівного
магазину. Його вікна засніжені, але якщо зазирнути, можна помітити якийсь предмет.
Учневі пропонують ретельно його розглянути, потім відійти від чарівного магазину й
описати предмет, виявлений за вікном не вимовляючи його назви, а також вказати на
кого, чи на що він схожий. Опис повинен будуватися так, щоб слухачеві було зрозуміло,
що це за предмет й було цікаво про нього слухати. Трансформуючи внутрішнє мовлення
в зовнішнє, учні вносять в нього якісь свої особистісні переживання й надають йому
метафоричності, образності.
Ілюструванням цього можуть слугувати розповіді дітей експериментальної групи:
Валя О.: Дуже смачна, з горіховою начинкою, в яскравому фантику. Схожа на Новорічний вогник на ялинці, така ж блискуча і радісна. (Цукерка)
Миколка З.: Невеликий, темно-коричневий з маленькими чорними стрілками, які
завжди точно показують час. Схожий на сову, яка наче спить, але насправді за всім
спостерігає. (Годинник).
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Леся К.: Чорний з білими лапками, ніби в шкарпетках. Його хутряна мордочка
витягнулась, наче він принюхується до смачної кістки й зараз гавкне від задоволення.
(Іграшковий собачка)
Обґрунтуємо результати дослідного навчання.
Таблиця 1
Показники образного мовлення
Кількість учнів (у відсотках)

Образномовленнєві
засоби

КК

Метафора

ЕК

повністю

частково

41

49

не
виконали
10

повністю

частково

84

10

не
виконали
6

Зіставлення результатів сформованості означених умінь в учнів третіх ЕК та КК
представлено на рис.1 (результати зрізових робіт в КК позначені білим кольором, в ЕК
– сірим кольором). Дані свідчать, що значно вищого рівня розвитку метафоричності образного мовлення досягли учні ЕК, ніж КК (84 проц. проти 41 проц. метафоричності
мовлення). Частково виконали завдання на метафоричність мовлення 10проц. учнів
ЕГ проти 49 проц. КГ. Не виконали завдання на метафоричність 6проц. учнів ЕГ проти
10 проц. КГ.

Метафоричність мовлення
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84%

49%

41%

КК
ЕК
10%

1
повністю

2
частково

10%

6%
3

не виконали

Рисунок 1.
Отже, результати зрізів свідчать, що учні експериментальних класів мають вищий
розвиток метафоричності мовлення, ніж контрольних. Це доводить доцільність та ефективність запропонованої методики роботи з розвитку образного мовлення молодших
школярів.
Прийом трансформації допомагає передачі з внутрішнього мовлення за допомогою
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асоціацій, образного мислення у зовнішнє мовлення образного потенціалу слова, який за
допомогою доцільних завдань вчителя, сприяє розвитку образного мовлення.
Перспективи подальшого дослідження в цьому напрямі вбачаємо у дослідженні психологічної і методичної готовності вчителів початкових класів до активного використання виразників образності у мовленнєвому розвитку молодших школярів, підвищенні
культури їхнього спілкування.
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