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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811.111’42
Насталовська І. В.

(Одеса, Україна)

КАТЕГОРІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗНОСТІ ОРИГІНАЛЬНОГО 
ТА АДАПТОВАНОГО ТЕКСТІВ

У статті досліджуються такі текстові категорії як категорія інтеграції та ка-
тегорія зв’язності в оригінальних текстах у порівнянні з їх компресованими версіями, 
отриманими в процесі адаптації англомовної художньої літератури. Під адаптацією 
розуміється спрощення зовнішньої та внутрішньої структури тексту з метою полег-
шення його сприйняття для читачів, які вивчають дану мову як іноземну. Стаття роз-
глядає втручання в завершений текст оригіналу, принципи логіко-семантичної компресії 
тексту та засоби забезпечення інтегративності та зв’язаності новоутвореного вто-
ринного тексту.

Ключові слова: текстова категорія, категорія інтеграції, категорія зв’язності, 
адаптування, текстова компресія, оригінал, адаптований текст, вторинний текст.

The article deals with such text categories as the category of integration and the category 
of cohesion in original texts as compared to their condensed version obtained in the process of 
adaptation of English language fiction. Adaptation is understood as simplification of internal 
and external structure of a text with the aim of better and easier perception of it by the readers 
studying this language as a foreign one. The article considers intrusion into completed original 
text, principles of logical-semantic text compression and means of providing integrity and 
cohesion for the secondary texts.

Key words: text category, category of integration, category of cohesion, adaptation, graded 
readers, textual compression, original, adapted (simplified text), secondary text.

Прагнення визначити системність текстової організації привело лінгвістів до необ-
хідності виділення текстових категорії. Самй визначення терміну «категорія тексту» в 
сучасній лінгвістиці не є однозначним. «Існують два підходи до розгляду текстових ка-
тегорій: перший ґрунтується на кваліфікації категорій тексту як бази для його створення, 
другий виявляє текстові категорії у вже створених текстах» [1: 602]. Текстова категорія 
при цьому трактується як «надпарадигмальна інваріантна ознака, що відображає най-
більш суттєві закономірності текстем і актуалізованих текстів» [там само]. З огляду на те, 
що не існує універсальних критеріїв визначення текстових категорій, назв цих категорій 
в лінгвістичній літературі існує більш як півсотні [2: 30].

Втім, попри різні назви, підходи та трактування, лінгвісти погоджуються у тому, що 
обов’язковою категорією будь-якого тексту є категорія інтегративності, адже всі текс-
тові елементи, навіть якщо вони знаходяться на значній відстані один від одного, завжди 
пов’язані між собою. Два різні погляди на це явище – семантичний та формально-струк-
турний – відбиваються відповідно у двох аспектах тексту, що тісно пов’язані між собою, 
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ними є цілісність та зв’язність відповідно. Цілісність, (когерентність, інтеграція, внут-
рішня зв’язаність) забезпечує розвиток теми та поєднання всіх частин тексту. Зв’язність 
(когезія, формальна, зовнішня зв’язаність тексту) формує континуум, тобто логічну пос-
лідовність, темпоральну та просторову взаємозалежність окремих фактів та дій [3: 125].

Серед засобів, що забезпечують цілісність тексту, виділяють існування комунікатив-
ної інтенції автора, тематичну єдність тексту, образ автора, різні види висуву (рос. вы-
движения) в тексті, такі як сильна позиція, зчеплення, конвергенція, прийом ошуканого 
сподівання [4: 61]. Сюди також відносять стилістичні прийоми, що одночасно реалізу-
ються в межах одиниці тексту та всього тексту в цілому, композиційно-жанрову єдність 
[5: 213-217]. Інтеграція певним чином корелює з обсягом тексту, в тесті більшої довжини 
категорія інтеграції простежується важче через великий обсяг та більшу свободу у виб-
орі форм організації цього тексту. Важливу роль також відіграє специфіка індивідуаль-
ного стилю автора [6: 38-39].

За визначенням Леонтьєва О. О., зв’язний текст сприймається читачем як такий за 
допомогою формальних характеристик, що є засобами, які дозволяють співвідносити 
частини тексту між собою [7: 168]. Серед них виділяють лексичні засоби – повтори, суб-
ституцію, тропи [8], граматичні – вибір граматичного часу, артикля [9]. Втім, ними не 
вичерпуються засоби організації зв’язного тексту, до них долучаються також зміст, що 
відображує логічне викладення подій, комунікативна спрямованість тексту, організація 
мовних засобів з урахуванням їх функціонально-стилістичного навантаження, компо-
зиційна структура тексту [10: 75]. Лінгвісти зазначають, що відсутність якогось одного 
виду когезії компенсується її більш сильною реалізацією в іншому виді [11: 99].

Структура та характер зв’язків між елементами тексту за допомогою спеціальних ко-
некторiв передусім визначаються автором, оскільки вони слабо регламентовані законами 
мови. Членування тексту імпліцитно виявляє установку автора на певне сприйняття текс-
ту читачем та одночасно демонструє, як сам автор, спираючись на свої погляди та принци-
пи, відбирає та розташовує зображувані факти і події у тих чи інших компонентах тексту.

Зміст кожного фрагменту (компоненту) тексту – це більш або менш завершене вис-
ловлювання, певна мікротема. Вона має безпосереднє або опосередковане відношення до 
основної лінії розповіді, тобто до макротеми [12: 47]. На змістовому членуванні тексту 
побудований розподіл на глави, який має композиційний характер, глави містять окремі 
частини теми, що лежать в основі розповіді та мають більшу чи меншу самостійність 
[13: 81-82]. Членування тексту дає дослідникові змогу оперувати окремими текстовими 
фрагментами різної довжини як відносно самостійними одиницями. Однак при розгляді 
цілого тексту з’ясовується, що автосемантія окремих частин зникає: всі автосемантичні 
фрагменти об’єднуються в єдине ціле [14: 83]. Дія інтеграції полягає в нейтралізації ав-
тосемантії окремих частин тексту з метою підпорядкування їх загальній інформації, яка 
міститься в тексті. Як вважає І.Р. Гальперін, «сила інтеграції полягає у тому, що вона 
розкриває взаємообумовленність частин, іноді ставить їх у таке положення, в якому вони 
є рівнозначними або близькими за висловленими в них естетичними принципами або 
художньо-естетичній функції» [3: 128]. Результатом інтеграції частин тексту є його ціліс-
ність. Художній твір – це самостійна, замкнена та насамперед цілісна система.

Цілісність тексту та завершеність процесу текстотворення передбачає, що жоден з 
елементів художньої структури не може існувати окремо, бути заміщеним, виключеним 
або розвинутим додатково; його завжди включено в загальну єдину систему, жорстко 
обмежену у часі та просторі, тобто текстова система має закритий характер.
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Незважаючи на це, будь-яку думку, що міститься у тексті, можна сформулювати чи то 
повно та розгорнуто, чи то стисло, або компресовано. Застосування граматичних та ло-
гічних прийомів компресування, до яких відносяться такі засоби як заміщення, еліпсис, 
конструкції з однорідними членами речення, дозволяє скоротити мовну форму вислов-
лювання, але зберегти при цьому його змістовні властивості. Застосування таких прийо-
мів компресування називають згортанням, адже видалені елементи тексту у прихованій 
формі продовжують існувати в тексті [15: 243].

Логічні операції компресії (згортання, скорочення) повідомлення можуть здійснюва-
тись як з окремими реченнями, так і з певним текстом. Цілком зрозуміло, що при цьому 
треба враховувати необхідність збереження цілісного та інтегрованого характеру завер-
шеного тексту, адже сприйняття низки згорнутих речень, з яких складається текст, ще не 
гарантує сприйняття згорнутого тексту уцілому. Як окремі висловлювання, так і цілісні 
тексти мають не лише поверхневі, а й глибинні властивості, тому текстову компресію не 
можна зводити до простого викреслювання окремих речень, що начебто не мають до-
статнього змістового навантаження. Це може привести до сильного спотворення оригі-
налу, позбавити реципієнта можливості синтезувати зміст та зрозуміти ідею [16: 70-71].

Процес компресування тексту передбачає порушення цілісності та зв’язності тексту 
через втручання у нього. Метою діяльності, яка певним чином переробляє авторський 
текст (переклади, коментовані або адаптовані версії), є зняття мовного або культуроло-
гічного бар’єру, який може стати на заваді недостатньо компетентному читачеві оригіна-
лу [17: 136]. Ступінь втручання в текст, і як наслідок ступінь рівнозначності оригіналу та 
трансформованої версії, так само, як і самий підхід до текстової трансформації, є різним 
у кожному випадку, виходячи з орієнтації на різний результат.

Найбільший ступінь втручання у вихідний текст простежується під час його адапта-
ції. За визначенням літературознавчого словника-довідника, адаптація художнього тек-
сту – це «спрощення тексту літературного твору, пристосування його для сприйняття 
дітьми або малопідготовленими читачами, що вимагає збереження стилю письменника, 
оснащення елементів, що не піддаються адаптуванню, необхідними поясненнями» [18: 
12]. Поява останніх обумовлена передбачуваним браком у читача так званого фонового 
знання або того соціально–культурного фону, що притаманний мовній спільноті, сукуп-
ності відомостей історичного, соціально-культурного та іншого характеру, що відобра-
жує всі сторони існування нації [19: 23; 12: 329]. Частіше всього серед не носіїв певної 
мови таке знання є більш або менш обмеженим. Очевидно, що спрощення тексту має 
бути обґрунтованим і спрямованим на адекватне сприйняття матеріалу читачем із недо-
статнім обсягом фонових знань.

Адаптація подібна до переказу художнього тексту – його короткого викладення з 
метою передачі інформації, що в ньому міститься. Такий переказ вміщує підсумоване 
викладення сюжету, узагальнену характеристику персонажів, абстраговане формулю-
вання ідеї, спрощення мовних засобів зображення. Переказ може частково складатись з 
фрагментів вихідного тексту, частково з перефразованих авторських формулювань [10: 
157], але в будь-якому випадку передає лише саму суть тексту у максимально стислому 
вигляді, орієнтуючись на збереження змістової цілісності цього тексту. Такий вторинний 
текст також називаємо ядерним, тобто таким, який містить всі головні денотати оригіна-
лу [20: 53-54; 21: 128]. Крім того, що однією з головних рис такого тексту є використання 
в його структурі ключових фрагментів, що містяться у вихідному тексті, в ньому також 
можуть міститись узагальнення, що додаються до цих текстових фрагментів, витягнуті з 
глибинної структури оригіналу.
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Адаптування полягає насамперед у вибірковому викладенні елементів оригінального 
тексту, у відборі тих, що є найважливішими та найнеобхіднішими для сюжетного руху в 
творі. Розрізняють два типи елементів, що складають текст:1) динамічні мотиви, ті, що 
містять фактуальну інформацію, основа тексту, та 2) стилетворчі елементи – статичні 
мотиви, які співвідносять текст з адресатом; видалення або заміна перших порушує зміст, 
змінює думку автора та зміст повідомлення; видалення або заміна других не впливає 
суттєво на ці параметри [22: 54]. Адаптований текст складається саме з елементів першої 
групи, відсутність у ньому елементів другої групи компенсується за рахунок експлікації 
підтекстної інформації.

Якщо розглядати фабулу як систему мотивів, то вона складатиметься з мотивів двох 
типів: зв’язаних (динамічних – розповідь) та вільних (статичних – описи, міркування). 
Для розуміння сюжету необхідні всі елементи, для фабули значення мають лише зв’язані 
мотиви. Вони динамічні, вони рухають сюжет та змінюють ситуацію [23: 181-183, 185]. 
Саме динамічні мотиви складають зміст адаптованих версій, серед статичних мотивів 
найбільшої компресії зазнають міркування, їхня присутність у тексті адаптованого ви-
дання є факультативною, оскільки вони можуть відволікати увагу читача та усклад-
нювати для нього процес розуміння фактуальної інформації. Адаптована версія має за 
мету донести до читацької аудиторії перш за все саме таку інформацію. Описи (пейзажі, 
інтер’єри, портрети) містяться в спрощених текстах такою мірою, якою це необхідно для 
сюжету, аби схарактеризувати дійову особу або місце подій, але в будь-якому разі з них 
зникає деталізація.

В цілому в кожному адаптованому варіанті спостерігаємо певну інформаційну оп-
тимізацію вихідного тексту [24: 1], тобто відбір лише головних фактів та подій з того 
шару інформації, наявної в оригінальному тексті, який вслід за І. Р. Гальперіним нази-
ваємо змістово-фактуальною інформацією, яка повідомляє про те, що існує (бодай і в 
уяві автора), та яка є завжди експліцитна за своїм характером, тобто виражена вербально. 
Саме тут сконцентровано розвиток сюжету і до цього рівня прикута увага читача.

За рахунок вилучення статичних елементів, що не є релевантними для розвитку сю-
жету, зникнення деталей а також за рахунок спрощення внутрішньої синтаксичної струк-
тури тексту зменшується текстовий обсяг адаптованих видань. При цьому максималь-
но зберігається змістова цілісність оригіналу, зв’язки між його частинами. Спрощення 
відбувається на рівні змісту. На рівні мовленнєвих відрізків, більших за речення, відсі-
каються певні елементи, які містять нерелевантну інформацію [15: 244]. Такий згусток 
інформації може бути розгорнутий у повний зв’язний текст. Необхідною посилкою для 
цього є система відповідностей між вихідним матеріалом та отриманим згустком тексту 
чи денотатною схемою [20: 53].

Семантична зв’язність новоутвореного тексту стає реальною за рахунок автосеман-
тичності тих відрізків тексту, які залишаються, тобто за рахунок їхньої відносної змісто-
вої незалежності. Висловлювання, яке містить не релевантну або надлишкову інформа-
цію, видаляється безболісно, а текст i надалі залишається зв’язним [15: 247].

Синсемантичні конструкції змістовно залежать від контексту, поза яким вони поз-
буваються ситуативної визначеності. Контекстуальна визначеність висловлювання має 
велике значення для процесу адаптування, оскільки вона безпосередньо пов’язана із 
ступенем точності передачі інформації. В писемних текстах речення, що йдуть одне за 
одним, зазвичай тематично пов’язані. Текст також семантично зв’язаний, якщо лексичне 
значення слів певної надфразової єдності містить змістовні компоненти, що повторю-
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ються. За рахунок цього відбувається вибір значення багатозначного слова за контекстом 
[25: 14]. Така організація матеріалу дозволяє викладати його у скороченому вигляді за 
рахунок субституції. Ті відрізки тексту, що залишаються, мають бути доповнені тими 
змістовними елементами, які містяться у видалених висловлюваннях [15: 247].

Отже, зв’язність визначається як характеристика, що притаманна всьому тексту у 
його змістовній єдності, тобто її не можна співвіднести з окремими рівнями чи одини-
цями мови. За визначенням Леонтьєва О. О. цілий текст – це «текст, який під час перехо-
ду від одного послідовного ступеню компресії до іншого, більш значного, кожного разу 
зберігає змістову тотожність, позбавляючись лише маргінальних елементів» [7: 170].

Категорії інтегративності тексту формує собою певну внутрішню програму, на яку 
обов’язково має орієнтуватись автор під час створення тексту та читач під час його де-
кодування [26: 10]. Категорія зв’язності забезпечує її формальну реалізацію. Вони є 
обов’язково притаманними як вихідному, оригінальному текстові, так і вторинному, 
адаптованому. Адаптовані тексти є цілісними та інтегрованими за своєю структурою та 
змістом, хоча їхня зв’язність та інтегрованість складаються за допомогою інших засобів, 
ніж в оригінальному тексті.
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УДК-811.112.2:81’373:81’0
Іваненко С. М
(Київ, Україна)

ТОНАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРИ ТЕКСТУ

У статті розглядається текст у модельному плані, обґрунтовуються основні скла-
дові його структури (композиційно-мовленнєві форми, тональності, архітектоніко-мо-
вленнєві форми) й особлива увага приділяється тональності тексту, у якій відбивається 
ставлення адресанта до об’єкта мовлення в залежності від його якостей і поставленої 
комунікативної мети, як експресивного коефіцієнта тексту.

Ключові слова: тональність, композиційно-мовленнєва форма, архітектоніко-мов-
леннєва форма, комунікативна ситуація, комунікативна модель.

The article deals with the specific of the text structure. It substantiates its cardinal elements 
(forms of speech, tonalities, architectonical forms), and the special attention fix on text tonality, 
which external factors (speakers attitude to the subject of speech according to its qualities 
and the aim of communication) find their embodment in linguistic means and which form the 
tonality as an emotional quotient of the text.

Key words: tonality, form of speech, architectonical form, communicative situation, 
communicative model.
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Починаючи з кінця 30-х – 40-х років минулого століття науковці різних країн та лін-
гвістичних шкіл (Бюлер, Боост, Печ, Херріс, Пайк, Остін, Серл, Поспєлов, Бєліч та ін.) 
почали здійснювати пошук одиниці мовлення, більшої за речення. Цей пошук був ре-
зультатом революційних змін у науковому мисленні ХХ століття. З одного боку мовлення 
вже не вважалося суцільним хаосом, а з іншого – межі речення не давали можливості 
пояснити всі структурні відносини у самому реченні. Тобто з’явились передумови для 
дослідження структурних одиниць мовлення, яке, як і мова, стало розглядатись як сис-
темне утворення з своєю ієрархією елементів, пов’язаних системними зв’язками.

Надбанням нової мовознавчої дисципліни – лінгвістики тексту в пору свого розкві-
ту (70-і роки ХХ століття) було твердження про те, що тексти можна моделювати. На 
сьогодні існує безліч моделей тексту, у яких пропонуються певні структурні одиниці як 
складові системи тексту. За М. П. Брандес такими комплексними структурними одини-
цями мовлення потрібно розглядати «композиційно-мовленнєві форми (повідомлення, 
опис, міркування), тональності (висока, нейтральна, знижена) та архітектоніко-мовлен-
нєві форми (монолог, діалог, полілог)» [1: 74].

Ґрунтовні дослідження Роберта Печа стосовно композиційно-мовленнєвих форм, 
здійснених ним у 30-40 роки ХХ століття, та продовжених німецькими фахівцями у га-
лузі лінгвістики тексту (Бляй, Бауманн, Вальтер Віттмерс, Глезер, Пфютце, Пуш, Пьочке, 
Роттлуфф, Фівегер, Харніш, Хінце та ін.), комунікативна модель Шенона та Вівера (1949 
р.), яка є екстралігвальним/екстралінгвістичним чинником існування зазначених мен-
тальних форм, дослідження монологу, діалогу, полілогу (Бахтін, Дєвкін, Москальська, 
Іпсен, Кох/Оестеррайхер, Лаусберг, Пірацціні, Квастхоф, Ґюнтнер та ін.) та наукові роз-
відки щодо тональності тексту (Бахтін, Борисова, Брандес, Горшкова, Зенглє, Іваненко, 
Печ та ін.) доводять, що тут йдеться про узагальнені інваріантні одиниці тексту, більші за 
речення. При цьому, однак, необхідно зауважити, що інваріантність доводиться на основі 
домінантності певних ознак зазначених одиниць. До того ж термін «одиниця тексту» теж 
є на сьогодні спірним, тому що всі ці одиниці є бінарними, тобто мають конкретне мовне 
наповнення й водночас є формами, які мають категоріальний статус. Це ріднить їх з оди-
ницями мови, коли навіть афікси можуть бути такими, що втілюють процес категоризації 
певних форм. Однак і бінарність швидше потрібно розглядати як триєдність, тому що 
вони є формами мовлення й формами мислення та мають конкретне мовне наповнення у 
писемних та усних текстах.

Доказом розгляду КМФ, АМФ та тональностей як одиниць тексту (й тим самим мов-
лення) є погляд на текст як системне утворення, а кожна система має свою структуру, яку 
складають певні елементи, пов’язані певними системними відносинами. КМФ, АМФ та 
тональності відтворюються у мовленні так само, як і речення, за певними моделями.

Діяльнісний підхід до тлумачення тексту, покладений в основу теорії тексту за М. П. 
Брандес, передбачає зовсім іншу терміносистему порівняно із структурно-функціональ-
ним підходом, однак і ця терміносистема обґрунтовує сутність КМФ, АМФ і тональнос-
тей як одиниць тексту. М. П. Брандес розглядає КМФ, АМФ та тональності як знаряддя 
формоутворюючої діяльності [1: 71]. «Знаряддя визначається як річ, яку людина уста-
новлює між собою та предметом праці і яка служить для нього провідником його діян-
ня щодо предмету через виконання певних дій та операцій». [1: 72]. На думку Брандес 
тексти створюються знаковими знаряддями у діяльності свідомості, форму діяльності 
становить операція, зумовлена конкретною комунікативною ситуацією. «Операції […] 
можуть бути описані у відповідних формулах або схемах, які за текстової діяльності є її 
знаряддями, а в результативному аспекті одиницями тексту». (там само).
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Б. Зандіг [2: 11-12], виходячи з теорії Остіна та Серля, бачить утілення функції тек-
сту, соціального сенсу та теми у комплексній мовленнєвій дії. Комплексна мовленнєва 
дія розглядається як зразок (Muster), що відповідає у деякій мірі розумінню форми за 
Брандес, а операції – як «технічні прийоми» (Verfahren, Techniken). Наприклад АМФ 
«діалог» є за Зандіг формою (Muster), яка називається «діалогізація» (Dialogisieren) і 
мета якої полягає в тому, щоб зробити монологічні комплексні мовленнєві дії ,живими’, 
,цікавими’, відповідно ,емоційними’ чи такими, що легко прочитуються» [2: 212]. Таким 
чином, за Зандіг текст окремого жанру складається з певної ієрархії мовленнєвих дій 
(Handlungshierarchie) та зразків формулювання (Formulierungsmuster), які є свого роду 
більш диференційованими формами.

Комунікативна модель Шенона та Вівера [3: 392], модифікована стосовно функціо-
нально-стилістичного підходу до розгляду тексту, обґрунтовує існування виділених оди-
ниць як одиниць текстотвірного процесу. Першим і визначальним екстралінгвістичним 
чинником тексту є сфера діяльності комунікантів, яка визначає основні комунікативні 
ознаки/стильові риси будь-якого тексту. Сукупність цих ознак становить стильову форму 
тексту. Наступним чинником є комунікативна ситуація, складові якої були свого часу виз-
начені Шеноном та Вівером і сприйняті в усьому світі в межах функціонально-комуніка-
тивних та комунікативно-прагматичних досліджень тексту. Саме елементи комунікатив-
ної ситуації (їх сукупність, якісна представленість) визначають характеристики жанрової 
форми тексту. Так, простір, час та причинність, які накладають свій відбиток на будь-яку 
комунікативну ситуацію, формують елемент жанрової форми тексту – композиційно-мо-
вленнєві форми/мовленнєві форми (КМФ), якими користується адресант (певного со-
ціального статусу, певної культури, певної національності, певного віку, певної освіти, 
певної статі, певного темпераменту, певного настрою на час комунікації), щоб донести 
свою комунікативну мету до адресата (з своїми характеристиками) щодо об’єкта мовлен-
ня. При цьому адресант визначається з типом тональності задля ефективності досягнення 
поставленої комунікативної мети. Елемент комунікативної ситуації «зворотний зв’язок» 
у поєднанні з кількісним параметром представленості адресата в комунікативній ситу-
ації впливає на визначення архітектоніко-мовленнєвих форм тексту (АМФ). Наявність 
зворотного зв’язку визначає АМФ «діалог» або «полілог» у залежності від кількості ко-
мунікантів. Відсутність зворотного зв’язку свідчить про монологічне мовлення. Канал 
комунікації (оптичний, акустичний, тактильний) обумовлює писемну/усну форму тексту 
чи текст брайлівським друком. Код як елемент комунікативної ситуації вимагає наявність 
системи знаків та правил їх застосування. Наразі йдеться про систему мови. На процес 
комунікації впливають також безпосередні умови у вигляді конкретного приміщення (у 
місті, сільській місцевості, країні, на континенті), конкретного часу (день, ніч, тиждень, 
місяць, рік, епоха), конкретної причини з-за якої відбувається комунікація. Таким чином, 
викристалізовується концептуальна модель тексту, якщо виходити з того, що «знаряддя-
ми жанрової діяльності» за М.П. Брандес є КМФ, тональності та АМФ [1 58-102].

Таблиця 1 демонструє відповідність зазначених елементів жанрової форми тексту 
екстралінгвістичним чинникам комунікативної ситуації, а також залежність стильової 
форми від сфери комунікативної діяльності адресата та адресанта [4: 10].

Виходячи з того, що ритм належить до топологічних якостей матерії, він розгля-
дається як складова тону, що фіксується на синтаксичному рівні, з характерними озна-
ками часу, простору та причинності, які становлять основу КМФ, і на цій підставі йому 
приділяється особлива увага.
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Таблиця 1
Концептуальна модель тексту

Екстралінгвістичні фактори Лінгвістичні фактори
Сфера діяльності Стильова форма

Комунікативна ситуація Жанрова форма
Простір, час, причинність Композиційно-мовленнєві форми

Адресант
об’єкт
мета

Тональності

Адресат
(кількість)

можливість зворотнього зв’язку

Архітектоніко-мовленнєві форми

Канал комунікації
Код

Оптичний – писемна форма
Система мови

Домінантним екстралінгвістичним чинником тональності вважаємо ставлення авто-
ра до об’єкта мовлення, яке на психічному рівні має відповідник в емоційних явищах. 
Цей чинник апріорі слугував також виділенню трьох родів літератури – епіки, лірики, 
драматики й пов’язаного з ними способу оповіді/розповіді як в літературних текстах, 
так і в текстах практичного мовлення. У зв’язку з тим, що тональність розглядається 
як категорія тексту, що належить до текстових категорій ІІ-го ступеня як втілення біпо-
лярної єдності персональності / імперсональності поряд із зв’язністю та скінченністю, 
наголошується на ієрархічній підпорядкованості тональності категорії цілісності, яка 
розглядається як «гіперкатегорія» тексту. Цілісність може характеризуватись за допомо-
гою свого антипода – дискретності, демонструючи тим самим категоріальну біполяр-
ність. Поряд з тональністю загальнотекстовий категоріальний статус і субкатегоріальний 
статус по відношенню до цілісності мають зв’язність та скінченність. Для них також 
характерна біполярність: когерентність/когезія, персональність / імперсональність, за-
кінченість/незакінченість (табл. 2).

Тональності є свого роду зразками/моделями певного типу експресії, що задається 
на основі ритму КМФ та наповнюється експресією граматико-синтаксичних та лексико-
стилістичних засобів мовлення й відповідає інтенції та ставленню адресанта до предмета 
комунікації.

У залежності від ставлення адресанта до предмета мовлення, яке втілюється у пси-
хологічних явищах на рівні емоційного тону, емоції та почуття, розрізняємо окремі види 
й типи тональностей для прозових текстів: основні стилістичні тональності (епіч-
на, епічно-лірична, епічно-драматична), тональності (піднесена, трагічна, патетична, 
гумористична), підвиди тональностей (суб’єктивно-трагічний, об’єктивно-трагічний, 
патетично-трагічний, патетично-гумористичний, сатиричний, суто гумористичний, 
іронічний, саркастичний), тони (напр. епічно-драматичної тональності: розпачливий, 
тужливий, екзальтований, таємниче-електризуючий, зловісний, моторошний, наївний, 
простацьки-наївний, повчально-наївний, наївно-ентузіастичний, піднесений, енергій-
ний, гумористично-саркастичний, повчальний (може бути симульованим), антитетич-
ний, сумний, частково трагічний, схвильований, занепокоєний, захоплено-запальний, 
пристрасний, сумний, таємничий, таємниче-загадковий, схвильовано-сумний, глибоко-
сумний, розпачливий, обурений, злостивий, занепокоєний, роздратований з відразою, 
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озлоблений, невдоволений, екзальтований та ін.), відтінки тонів (задоволений, незадо-
волений, приємний, неприємний, ніжний, нудний та ін.)

Таблиця 2
Категорії тексту

Цілісність
(дискретність) – гіперкатегорія
категорії І ступеня (комплексні)

/                           |                                 \
Зв’язність  Тональність Скінченність 

/
Когерент-

ність

\
Когезія

/
Персо-

нальність

\
Імперсо-

нальність

/
Закінче-

ність

\
Незакін-
ченість

категорії ІІ ступеня (основні)

КМФ  АМФ усність/писемність 
категорії ІІІ ступеня (прості)

фонологічні, граматичні, семантичні, стилістичні
Тональності як одиниці мовлення мають типові дистинктивні ознаки: парадигматич-

ні, синтагматичні, ієрархічні відносини та контекстуальну комбінаторність.
Продемонструємо викладені теоретичні положення прикладом тексту К.Тухольського 

«Якою має бути жінка» («Wie die Frau sein soll») з іронічним підвидом гумористичної 
тональності

(1) Die Frau soll sein wie ein Pelzmantel:
Sie soll Wдrme verbreiten. (2) Sie soll nicht sein wie ein Pelzmantel: AuЯen wertvoller 

als innen.
(3) Sie soll sein wie ein Osterei:
So ausgesucht. (4) Sie soll nicht so sein wie ein Osterei: AuЯen angemalt, innen hart 

gesotten.
(5) Sie soll sein wie ein neuer Schlager:
So Frohsinn verbreitend. (6) Sie soll nicht sein wie ein neuer Schlager: In aller Gassenjungen 

Mund.
(7) Sie soll sein wie Spargel:
So zart sich verborgen halten. (8) Sie soll nicht sein wie Spargel: Am Ende nichts taugen.
(Tucholsky, K. Wie die Frau sein soll //Humor, Lachen, Heiterkeit 1961: 289)
Автор розмірковує над тим, якою має бути жінка, і при цьому використовує у ролі 

аргументів антитетичні твердження, а тези формулює у вигляді порівнянь. Порівнюючи 
якості жінки з якостями предметів, явищ, рослин (Pelzmantel, Osterei, Schlager, Spargel) 
автор симулює позитивність порівняння й одразу спростовує його антитетичним твер-
дженням (AuЯen wertvoller als innen; AuЯen angemalt, innen hart gesotten). Іронічний тон 
виникає на основі симульованого захопленого тону тез, що створюється на рівні ритму 
речень-тез КМФ «міркування». У кожному з них порівняння винесено за межі предика-
тивної рамки, що є засобом синтаксичної експресивності (відокремлення – Absonderung). 
Увесь текст побудовано на граматичному паралелізмі: повторюються не тільки грама-
тичні структури, вони доповнюються й лексичним повтором, що відбивається також у 
високому показнику тактової однорідності – 86,7%, як для тексту довжиною у 8 речень.
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Усі речення тексту короткі (середній показник довжини – 5,3 слова), що на тлі подов-
жених пауз (8 речень розділені двокрапкою, значення якої як розділового знаку полягає 
в акцентуванні уваги читача на інформації, що пропонується, але має певний зв’язок з 
попереднім висловленням) і коротких синтагм (3,4 слова або 5 складів) свідчить про 
наявність основної стилістичної епічно-драматичної тональності в її різновиді «гумо-
ристична тональність».

Іронічний підвид гумористичної тональності займає особливе місце у системі її під-
видів, тому що він корелює як з суто гумористичним підвидом, так і з саркастичним 
та сатиричним. Цей підвид обумовлений, насамперед, екстралінгвістичною ситуацією, а 
саме: порушенням так «званих ритуальних дій», які є очевидними для пересічного чи-
тача.

ЛІТЕРАТУРА

1. Брандес М. П. Стилістика текста. Теоретический курс. – М.: Прогресс-Традиция; 
ИНФРА-М, 2004. – 416 с.

2. Sandig, B. Textstilistik des Deutschen. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2006. – 
584 s.

3. Шенон та Вівер цит. за BuЯmann, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. – Stuttgart: 
Kröner, 1990. – 904 s.

4. Ivanenko, S. Textpolyphonie aus psychologisch fundierter kommunikativ-pragmatischer 
Sicht. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 
2005. – 308 s.

5. Tucholsky, K. Wie die Frau sein soll. // Humor, Lachen, Heiterkeit. – München: Süd-West, 
1961. – S. 289.
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РЕПРЕЗЕНТУЮЧИЙ КОМПОНЕНТ 
У СТРУКТУРІ НЕВЛАСНЕ-ПРЯМОЇ МОВИ

У статті розглядається репрезентуючий компонент у структурі невласне-прямої 
мови на основі романів Вірджинії Вульф. Явище проаналізовано у двох аспектах: з огля-
ду семантики та позиції у тексті. Виділено декілька груп дієслів, які вводять невласне-
пряму мову в контекст твору.

Ключові слова: репрезентуючий компонент, невласне-пряма мова, пряма мова, не-
пряма мова, текст, дискурс, авторська мова, мова персонажа, семантика.

The article deals with the introducing component within the structure of free indirect speech 
in the novels by Virginia Woolf. This phenomenon is analyzed in two aspects: from the point of 
view of semantics and position in the text. There are distinguished several groups of verbs that 
introduce free indirect speech in a text.

Key words: introducing component, free indirect speech, indirect speech, direct speech, 
text, discourse, author’s speech and semantics.
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Становлення лінгвістики тексту як окремої галузі філології відображає розвиток 
сучасної лінгвістичної думки. «Текст-це первинне начало гуманітарно-філософського 
мислення. Саме текст, а не слово, і не речення є мовною одиницею» [1: 4]. Інтерес до 
вивчення тексту зумовлений прагненням пояснити мову як глобальне явище з точки зору 
сучасного мовознавства, як засіб комунікації, глибше вивчити зв’язок мови із людською 
діяльністю, що реалізується через текст.

У цій статті розглянемо лексичну структуру репрезентуючого компоненту (РК) у не-
власне-прямій мові (НПМ) на основі романів Вірджинії Вульф: «To the lighthouse» («До 
маяку»); «Mrs. Dalloway» («Міссіс Деловей»);

«Orlando» («Орландо»). Творчий доробок В. Вульф досліджено крізь призму лексич-
ної структури РК у НПМ.

Предметом дослідження є введення невласне-прямої мови в художній твір‚ яке є 
поєднанням авторської мови з мовою персонажа. НПМ проникає у різноманітні структу-
ри авторської оповіді, знімає з контексту непрямої мови нейтральність, сухість та підси-
лює драматизм введення прямої мови.

Поняття «структури» тексту в сучасній лінгвістиці є одним із центральних, проте 
трактування цього поняття ще не зовсім завершене. Основними ознаками структури є 
цілісність, логічна послідовність та зв’язність. Звідси випливає визначення тексту – як 
глобальної структури, яка поділяється на внутрішню і зовнішню. Зовнішня структура – 
це лінгвістична форма, в той час як внутрішня-це ідейно-тематичний зміст тексту, склад-
не переплетення характерів та відносин, це авторські інтенції [1: 56].

У науковій літературі існує чимало визначень поняття «текст». Так за «Лингвисти-
ческим энциклопедическим словарем», текст – це «об’єднана смисловим зв’язком послі-
довність знакових одиниць, основними рисами якої є зв’язність і цілісність» [3: 507]. За 
«словником іншомовних слів», текст – [лат.textum – тканина, звязок, побудова] – послідов-
ність знаків (мови або іншої системи знаків), що утворює єдине ціле і становить предмет 
дослідження для лінгвістики тексту [4: 295]. За тлумаченням В. А. Кухаренко «текст – не 
хаотичне нагромадження одиниць різних мовних рівнів, а упорядкована система, в якій 
все взаємопов’язано та взаємообумовлено» [6: 74]. На думку О. Воробйової і А. Моро-
ховського, «текст – це найбільша комунікативна одиниця, особливим чином організоване 
комунікативне ціле, якому притаманні категоріальні властивості. Текст має подвійну при-
роду, оскільки є продуктом, результатом мовленнєвої діяльності» [7: 23; 8: 63].

Різноманітність підходів до тлумачення тексту зумовлена багатьма причинами, пе-
редусім важливістю цього поняття для людини, його складністю, а також багатовіковою 
традицією вивчення його в різних сферах знань. І справді, текст як явище мовної та по-
замовної дійсності – складний феномен, який виконує різноманітні функції: бере участь 
у комунікації, допомагає зберігати і передавати інформацію у просторі і часі, фіксує 
психічне життя індивідів, є продуктом конкретної історичної епохи [9: 146].

Дефініцію НПМ ми знаходимо у багатьох дослідників, а також в лінгвістичних та 
літературознавчих словниках. На думку К. Я. Кусько, НПМ – одна із форм репродукції 
мовомислення персонажів, спосіб зображення його змісту, який передбачає контаміна-
цію голосів наратора і персонажа. У літературно-художньому творі НПМ є стилістичним 
прийомом і спосіб репродукції мовлення (фактичного чи мислимого) персонажа через 
лінгвістичну і екстралінгвістичну контамінацію суб’єктно-авторських планів, через 
включення в авторську мовленнєву фактуру трансформованого прямого мовлення пер-
сонажів у його різному кількісно-якісному діапазоні і репрезентації [10: 34].
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Структурно-семантична типологізація НПМ здійснюється залежно від того, яка це 
мова, фактично висловлена чи внутрішня. Відповідно виділяють два типи: зовнішня і 
внутрішня НПМ. До зовнішньої належать: прихована мова, цитатна мова; мова в мові; 
до внутрішньої–внутрішні рефлексії; внутрішній монолог; потік свідомості; колективні, 
невласне-прямі думки [10: 37].

НПМ характерна лише для художнього стилю, де, як зазначає академік Л. Булаховсь-
кий «виступає і в поезії і в прозі, як прекрасний вид передачі голосів, що їм за авторовим 
задумом, треба звучати стримано, приглушено, нещиро, іноді-залишатися тільки «внут-
рішніми» голосами, вираженням роздумів, зазначених у себе почувань тощо» [11: 112].

З одного боку, авторська мова і невласне-пряма утворюють в художньому тексті єди-
не художнє ціле, а з іншого, НПМ – це особливий пласт оповідної структури художнього 
твору. НПМ, поєднуючи два основні елементи – думку і мову персонажа, найбільш адек-
ватно відтворює психологічну суть явищ. Саме в сучасній художній прозі НПМ корелює 
як з мовою автора, так з мовою персонажа.

Сфера дії НПМ – показ внутрішнього світу героя, його переживань, сумнівів, емо-
цій. У НПМ відбувається злиття авторської мови з мовою героя, що є характерним для 
сучасної прози.

Лексичну структуру РК проаналізовано у двох аспектах: позиція у тексті та семанти-
ка. Щодо позиційності, то ми виділяємо три види, а саме: 1) препозиція; 2) постпозиція; 
3) інтерпозиція.

Однією з особливостей текстової актуалізації НПМ є спеціальні слова та звороти, які 
вводять НПМ у тканину художнього твору. Ввідні слова вводять певні елементи НПМ, 
включають її в контекст, а також є засобом виділення оповіді автора і думки персонажа 
[12: 109].

Ввідні слова служать для попередження НПМ (препозиція). Автор узагальнено вка-
зує на напрям думок персонажа, а потім викладає його зміст:

Then her husband thought: «That’s what they’ll say of me‚ so he went and got one of those 
books» [13: 95].

He said to himself as they were getting into the boat‚ «She will marry that man», dully 
without any resentment; but it was an obvious thing. Dalloway would marry Clarissa. [14: 
69].

He sighed profoundly and flung himself- there was a passion in his movements which 
deserves the word- on the earth at the foot of the oak tree. He loved, beneath all this summer 
transience, to feel the earth’s spine beneath him; for such he took the hard root of the oak tree 
to be; or, for image followed image, it was the back of a great horse that he was riding; or the 
deck of a tumbling ship- it was anything indeed [15: 14].

Отже, слова, що вводять НПМ, є зазвичай описом зовнішньої чи внутрішньої ситуа-
ції, різноманітних настроїв, станів, які готують читача до сприйняття думок персонажа. У 
наведених прикладах (1), (2), (3) репрезентуюча частина немовби зачинає зображення.

Значно рідше спостерігається ввід таких слів після НПМ (постпозиція). Ввідне слово 
фіксує увагу читача на діях, які передували думкам персонажа і супроводжують їх. Ось 
наприклад:

The leaden circles dissolved in the air. Such fools we are, she thought, crossing Victorian 
Street. For Heaven only knows why one loves it so, how one sees it so, making it up, building 
it round one, tumbling it, creating it every moment afresh…[14: 2].

Інколи ввідні слова трапляються як в середині (інтерпозиція), так і вкінці НПМ 
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(багатократний ввід). Такий порядок ввідних слів спостерігається, коли автору потрібно 
підкреслити мовленнєвий процес, показати зміни в його протіканні та наголосити на 
особливості мови героя. При цьому збагачується смислове значення [15: 110]. Репрезен-
туючий компонент не лише позначає процес мислення, але й акцентує на психофізично-
му стані персонажа, його жестах, поведінці, навколишній ситуації:

Now of course, thought Clarissa, he’s enchanting! Perfectly enchanting! Now I remember 
how impossible it was ever to make up my mind – and why did I make up my mind – not to 
marry him, she wondered, that awful summer? [14: 45]

However, Minta came… Yes, she came, Mrs. Ramsay thought, suspecting some thorn in 
the tangle of this thought; and disengaging it found to be this: a woman had once accused her of 
robbing her of her daughter’s affections’; something Mrs. Doyle had said made her remember 
that charge again [13: 42].

Такий розгорнутий коментар має високу інформативність. Структурно він може роз-
ширюватись за допомогою дієприкметникових чи дієприслівникових зворотів, модаль-
них дієслів, ідіоматичних виразів та прислів’їв.

Щодо семантики репрезентуючого компоненту, то виділено декілька груп дієслів, які 
вводять НПМ у контекст твору. З’єднувальними елементами у НПМ переважно є дієсло-
ва. Щодо своєї природи дієслово – один із засобів відтворення динаміки, тому художній 
та розмовний стиль широко послуговується цією частиною мови.

Дієслово є семантичним ядром, центром репрезентуючого компоненту. Виконуючи 
функцію організуючого центру у реченні, дієслово вирізняється семантичним багатс-
твом. В. Виноградов відзначає семантичну ємкість і гнучкість дієслова, а також те, що 
воно є найконструктивнішим порівняно з усіма іншими частинами мови [17: 234].

НПМ вводять репрезентуючі дієслова. За своєю природою НПМ є більш індивіду-
альна, ніж пряма мова чи непряма, і тому дієслова в НПМ повинні вказувати на хвилю-
вання та відчуття, а також повинні передавати внутрішні імпульси психіки персонажа. 
Залежно від лексичного значення дієслова, які вводять НПМ у канву художнього твору, 
можна поділити на такі групи:

дієслова, які передають думки (to think, to wonder, to suspect, to resent, to know, to 
understand, to ruminate, to dream, to doubt). Наприклад:

«When she looked in the glass and saw her hair grey, her cheek sunk, at fifty, she thought, 
possibly she might have managed things better – her husband; money; his books» [13: 5].

«The real differences, she thought, standing by the drawing-window, are enough, quite 
enough. She had in mind at the moment, rich and poor, high and low…» [13: 7].

«Let us go to the circus». No. He could not say it right. But why not? She wondered. What 
was wrong with him then…? She liked him warmly at the moment. Had they not be taken, she 
asked, to circuses when they were children? [14: 65].

У наведених прикладах смислове значення репрезентуючого компоненту, не лише 
позначає процес мислення, але й акцентується на психофізичному стані персонажа. Ав-
тор занурює читача у світ персонажа і «заставляє» його переживати ті ж сплески емоцій, 
що й його герой.

2) Дієслова, які передають мовлення чи стиль мовлення. Ця група дієслів поділяється 
в свою чергу на такі підгрупи:

а) дієслова, які позначають сам процес мовлення: to say, to tell, to ask, to repeat, to 
inform, to warn, to order.

б) дієслова, які позначають спосіб мовлення: to sigh, to murmur, to whistle to scold.
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в) дієслова, що позначають мовчання: to be silent, to subside.
Для прикладу:
«Whom had he loved, what had he loved, he asked himself in a tumult of emotion, until 

now? An old woman, he answered all skin and bone» [15: 18].
Once you fall, Septimus repeated to himself, human nature is on you. Holmes and Bradshaw 

are on you. They scour the desert. They fly screaming into the wilderness. Human nature is 
remorseless [14:109].

They must find a way out of it all. There might be simpler way, some less laborious way, 
she sighed [13: 5].

Can’t paint, can’t write, she murmured monotonously, anxiously considering what her plan 
of attack should be. For the mass loomed before her; it protruded; she felt it pressing on her 
eye balls…and as she lost consciousness of outer things, and her name and her personality, her 
mind kept throwing up from its depths, scenes, and names, and sayings, like a fountain spurting 
over that glaring, white space, while she modeled it with greens and blues [13: 119].

Дієслова мовлення позначають констатацію певного факту, ці стилістично-нейтраль-
ні дієслова позбавленні експресивного забарвлення. Саме за допомогою цих дієслів ав-
тор відображає інтелектуальний, мовно-ментальний процес.

3) Третю групу становлять дієслова, що передають почуття персонажів:
(to feel, to amaze, to worry, to blush, to surprise, to frighten, to deplore).
Наприклад:
But what an extraordinary night! She felt somehow like him – the young man who had 

killed himself. She felt glad that he had done it; thrown it away while they went on living… 
[14: 210].

(9) Strife, divisions, difference of opinion, prejudices twisted into the very fiber of being, 
oh that they should begin so early, Mrs. Ramsay deplored [13: 6].

Використовуючи дієслова, що передають почуття персонажів, автор намагається пе-
редати внутрішній світ героя, прагне показати процес формування почуттів та емоцій, 
певні форми характеру людини, душевного стану – саме ця сторона внутрішнього мов-
лення цікавить письменника.

І четверта група – це дієслова, які передають запитання і відповіді персонажів (to ask, 
to question, to answer, to say nothing etc). Наприклад:

(10) There’s the spring on the tablecloth; there’s my painting; I must move the tree to the 
middle; that matters – nothing else. Could she not hold fast to that, she asked herself, and not 
loses her temper, and not argues; and if she wants a little revenge take it by laughing at him? 
[13: 62].

(11) Never had he answered, as if she asked the very thing he wanted to reply « [13: 9].
Автор зближує читача і персонажа, вводячи запитаня та відповіді у мовну факту-

ру художнього твору. Саме це допомагає автору розкрити духовний світ героя, показати 
процес роздумів та міркуваннь, пояснююти його психологію поведінки.

У всіх вище наведених прикладах ввідні слова свідчать про те, що думка була не ви-
падковою, а постійною, і зі всього процесу мислення, головною була та думка, яка виділе-
на за допомогою НПМ. Текстові фрагменти з НПМ, як правило містять сигнальне речення 
з дієсловом або з іншими словами, які відділяють мову автора від мови персонажа.

Лексичні засоби, що вводять НПМ, це переважно дієслова, які вказують на хвилю-
вання персонажів, їх відчуття та сприйняття. Отже, основу дієслів, які репрезентують 
НПМ, становлять дієслова мислення, а також емоційно-забарвлені словосполучення.
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Слід зазначити, що НПМ займає проміжне місце між ПМ та НМ. Якщо елементами 
ПМ у НПМ виступають розмовні лексичні одиниці, графічні засоби передавання емо-
ційних відтінків, висловлень персонажа, то елементами НМ у НПМ вважається заміна 
займенника 1-ї особи на займенник 3-ї особи. Поєднуючи два основні моменти мовомис-
лення – думку і мовлення, НПМ найглибше відтворює психологічну суть явищ, що часто 
трапляється в сучасній художній прозі.

НПМ – це спосіб проникнення живої розмовної мови в авторську. Завдяки цьому 
авторська оповідь стає різноплановою, відбувається взаємопроникнення мови автора і 
мови персонажа, їх структурне нашарування і експресивна взаємодія.

Проведене дослідження дає можливість зробити наступні висновки, що дієслова є сиг-
налом появи невласне-прямої мови. Основне призначення дієслова – це ввести і комен-
тувати НПМ. Дієслова передають ставлення автора до персонажа, допомагають читачеві 
поринути в світ героя, діють на його емоції і сприйняття описуваних подій. Різноманітність 
способів введення НПМ пояснюється тим, що вона є органічним поєднанням позицій авто-
ра і персонажа. Вище проаналізоване дослідження подано схематично на рис. 1, 2.

Рис. 1. Модель лексичної структури РК з огляду семантики

РК→НПМ – препозиція
НПМ→РК – постпозиція
НПМ→РК→НПМ→РК
РК→НПМ→РК→НПМ

– інтерпозиція

Рис. 2. Модель позиції РК у тексті
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УДК 81-2
Калинина И. П.

(Чернигов, Украина)

СЛОВЕСНЫЕ ОБРАЗЫ ЗАПАХОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

У статті мова йде про способи відображення запахів у художніх текстах. Порів-
няно невелика лексико-семантична група слів, що дають загальне позначення запахів, 
вимагає поширення, конкретизації. Тому, як показано в статті, позначення запахів у 
художніх текстах субъективно-оціночні, індивідуальні.

Ключові слова: ідентифікація запаху, дієслова сприйняття, диференціація харак-
теру запаху.

The ways of choosing the proper word to name smells in the woks of art are mentioned in 
the article. The lexically semantical group of words, which give the general definition of smells, 
is not a numerous group, and, thus, needs to be added with more words and those exiting need 
varyfication. That’s why according to the article the definition of smells in the works of art is 
subjectively-evaluated, individual.

Key words: identification of smell, the verbs of perception, differentiation of the sort of 
smell.

Проблема научной статьи актуальна и в науке недостаточно исследована. В совре-
менной лингвистике данная тема разрабатывалась Н. А. Николиной, основана на трудах 
А. А. Потебни, Н. М. Шанского, Г. П. Цыганенко.
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«Языковая картина мира, отражающая особенности чувственного восприятия чело-
века асимметрична: в языке существуют развернутые ряды цветообозначений, звуковых 
обозначений, вкусовых и осязательных ощущений, и в то же время лексика, относящаяся 
к сфере запахов, достаточно бедна. Обозначения запахов часто субъективны, оценочны, 
связаны с индивидуальным восприятием говорящего, часто противоречивы» [1, 77].

Например: «Сирень – сладострастья эмблема… – душистый и сладкий пушок…» 
(Игорь Северянин); «Какой чудесный запах сирени! Немножко горький, миндальный» 
(В. Катаев).

Это мнение подтверждают и данные биологии и физиологии: «По сравнению с дру-
гими чувствами явно в загоне оказалось обоняние… Источник восприятия внешнего 
мира с обонятельного анализатора для нас переместился на зрительный, осязательный» 
[2: 262-263].

Что мы и видим в текстах: «А черемуха, как дурман цвела – В белом запахе – пол-
села» (Елена Мамчич); «Липким запахом веет полынь» (Сергей Есенин); «…Стога, пах-
нущие сухим и теплым сеном» (К. Г. Паустовский); «…Запах чистой и холодной воды» 
(К. Г. Паустовкий).

В русском языке выделяется сравнительно небольшая лексико-семантическая груп-
па существительных, дающих достаточно общее обозначение запаха. Это лексические 
единицы: запах – аромат – благоухание – амбре (уст.) – дух (разг.) – дыхание – вонь 
– зловоние – смрад – запашок – душок [3: 27]. Доминантой этой группы является слово 
запах. Но оно указывает лишь на само обонятельное ощущение безотносительно к его 
характеру, силе, источнику, ассоциациям говорящего.

Именно поэтому при необходимости идентификации запаха это слово всегда требу-
ет конкретизации, распространения, например: «Вдруг сырный дух Лису остановил…» 
(И. А. Крылов); «Весенний и тлетворный дух» (А. Блок); «Но остался в складках смятой 
шали Запах меда от невинных рук» (Сергей Есенин); «Пьяный пах медовых сот» (Сергей 
Есенин); «И сосен аромат смолистый…» (Н. А. Некрасов); «…Эти сказки и легенды с их 
лесным благоуханьем» (И. А. Бунин).

«Ассоциации, порожденные конкретными запахами, могут повторяться и устойчиво 
соотноситься с определенной ситуацией или явлением, распространяясь на них в целом, 
например: запах лекарств – запах болезни. В результате в речи появляются сочетания 
типа запах одиночества, запах старости, запах смерти, запах войны и др., основанные 
на переносе значения» [1: 79]. В художественном тексте подобные сочетания становятся 
источником образности: «Изба-старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины» 
(Сергей Есенин); «…И запах осени листом лукаво-прелым Обманом снова дразнит сен-
тябри…» (Елена Мамчич); «Как запах жизни милостью хитер…» (Елена Мамчич).

Значительно богаче, чем существительные, называющие запах, в языке предостав-
лены глаголы, обозначающие его проявление: пахнуть, благоухать, испускать, источать, 
вонять, пованивать, бить в нос, шибать в нос, нести, разить, припахивать, тянуть, смер-
деть [3: 44].

Например: «Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий Спас» (Сергей Есе-
нин); «Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в лесу» 
(М. Булгаков); «От Прорвы тянуло запахом кувшинок…» (К. Г. Паустовский); «Сокрой-
ся, сгинь ты, племя Смердящих снов и дум!» (Сергей Есенин).

В художественной речи этот ряд глагольных номинаций может пополняться и други-
ми единицами; например: «Запах ладана от рощи ели льют» (Сергей Есенин); «А степь 
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под пологом зеленым Кадит черемуховый дым…» (Сергей Есенин); «Как сладко дышит-
ся в вечернем воздухе, Когда колышутся в нем нежных роз духи!» (Игорь Северянин); 
«Раскидать бы за стогом стог – Шапку воздуха, что томит» (О. Э. Мандельштам).

В языковой картине мира запахи всегда связаны с активным восприятием человека, 
его эмоциями и интеллектуальной деятельностью. Человек чувствует запахи, извлекает 
их из памяти, оценивает их. Наименования запахов регулярно сочетаются с глаголами 
восприятия; например: «В роще чудились запахи ладана…» (Сергей Есенин); «Сердцу 
снится душистый горошек…» (Сергей Есенин); «Я… почувствовал слабый йодистый 
госпитальный запах» (В. Катаев); «И слышишь свежий запах сада…» (И. Бунин).

Запах последовательно характеризуется в языке как летучая, динамичная субстанция, 
как «брат дыхания» [4, 123]. Не случайно большая часть наименований запаха по про-
исхождению связана с идеей дыхания. Отсюда – регулярная сочетаемость с глаголами, 
обозначающими распространение запахов в пространстве, их движение в нем: «Всегда 
без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна» (А. Блок); «Она… 
наполнила комнату ароматом воздуха…» (А. Блок); «…Уплывала Вербная неделя… Уп-
лывала в дымах благовонных…» (И. Ф. Анненский); «Опять я теплой грустью болен От 
овсяного ветерка» (Сергей Есенин); «Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял 
вагоны» (К. Г. Паустовский); «Мы дышали теплым воздухом трав» (К. Г. Паустовский).

В русском языке отсутствует общепринятая классификация спектра запахов, с этим 
связана трудность идентификации запаха и его обозначения; отсюда известная неточ-
ность, приблизительность, часто абстрактность, как было показано выше на примерах 
из художественных текстов.

Поскольку круг основных обозначений запахов в языке ограничен, их более тонкая 
дифференциация требует компенсирующей системы речевых средств. В эту систему вхо-
дят:

разнообразные оценочные прилагательные и наречия (приятный, чудесно, божест-
венно пахнет и т. п.);

прилагательные, использование которых основано на синтезии (горький запах, мяг-
кий запах, сладкий аромат и т. п.).

Кроме собственно оценочных прилагательных оценочный момент присутствует в 
самых разнообразных прилагательных, за счет чего группа оценочных прилагательных 
заметно расширяется; например: «Запах казался не то что приятным, а каким-то серьез-
ным…» (Ю. Олеша);

или: «И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, Жизнь доверьте Вы маль-
чику в макинтоше резиновом. И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым…» 
(Игорь Северянин).

Причем граница между качественными и относительными прилагательными может 
размываться.

«Увеличение раздельности и объективности будет видно и в жизни всякого отдельно-
го чувства, взятого порознь», – [5: 92] писал А. А. Потебня. Развитие системы обозна-
чений запахов в русском языке подтверждает это мнение. Особенно ярко этот процесс 
отразился в языке художественной литературы, где обозначения запахов могут служить 
средством выделения отличительного признака персонажа, его определенной социаль-
ной среды; например: «Ни чая, пахнущего женой, Ни пачки папирос…» (Э. Багрицкий); 
«…Пахло отцом Христофором» (А. П. Чехов).

В художественной литературе средства обозначения запахов играют важную роль 
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часто в формировании образного строя произведения и могут служить основой постро-
ения целого текста.

Таким образом, в художественном тексте наблюдаются не только разнообразные 
способы дифференциации характера запахов, но и различные приемы их эстетического 
преображения.
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МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРА СВЯТКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ

У статті розглядаємо мікроконцептосферу «Святки» крізь призму категорії оцінки, 
описуємо опозицію позитивної та негативної оцінки та особливості її функціонування з 
урахуванням стереотипів мовленнєвої поведінки.

Ключові слова: мікроконцептосфера,концепт, аксіологія, категорія оцінки, шкала 
оцінки.

В статье рассматриваем микроконцептосферу «Святки» сквозь призму категории 
оценки, описываем оппозицию позитивной и негативной оценки и особенности ее функ-
ционирования с учетом стереотипов речевого поведения.

Ключевые слова: микроконцептосфера, концепт, аксиология, категория оценки, 
шкала оценки.

The research focuses on the microconceptosphere «Sviatki» through the prism of estimation 
category, we describe the semantic paradigm of estimation (opposition like positive-negative) 
and peculiarities of estimation category in the light of spoken processes.

Key words: microconceptosphere, concept, axiology, estimation category, estimation 
scale.

Уявлення внутрішнього життя людини в мові відображає так звану наївну картину 
світу, яка досить суттєво відрізняється від наукової. Відповідно і внутрішнє життя лю-
дини, зокрема й ємоційне, мова трактує своїми специфічними засобами, вивчення яких 
становить значний інтерес [9: 55]. Засоби зображення емоцій в мові дуже різні. Одним 
з таких засобів є категорія оцінки. «Оцінка за своєю суттю є емоційною» – таку думку 
свого часу висловив Б. Паскаль, і її підтримали інші філософи [5: 75].

© Плотнікова Н. В., 2008
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Усі відомі людські емоції мають у своїй основі позитивне або негативне забарвлен-
ня, тобто вступають в умовну опозицію добро-зло. Найзагальніші уявлення про добро і 
зло, про першопочатки світу, про людину містяться і в міфологічній свідомості, що, як 
відомо, передує народженню філософії. Але на відміну від філософії, міфологія не пере-
дбачає відповіді на запитання: що є добро чи зло, що є початок [12: 25]. Наявність знань 
про фактично існуючі речі не дозволяє логічно перейти до аксіологічних статусів кожної 
з цих речей; знання аксіологічних статусів тих чи інших речей не дозволяють логічно 
перейти до знання про те, чи існують ці речі взагалі [15: 16]. Частково відповіді на ці 
запитання дає аксіологія, яка зародилась у другій половині ХІХ ст., хоча передумови для 
її створення існували ще за часів Давньої Греції. Основною категорією аксіології, як і 
прагматики, є категорія оцінки. Пройшовши шлях від поняття до категорії, оцінка набула 
певного наукового статусу. Спочатку це здійснювался у лоні філософії (як категорія мис-
лення), а згодом як у філософії, так і в логіці, психології, етнології і, нарешті, мовознавс-
тві (як категорія мови і мовлення), які відокремилися від власне філософії і накопичили 
великий досвід у класифікації типів оцінки [16: 109].

Як філософська так і лінгвістична категорія оцінки досі залишаються предметом дис-
кусій, хоча чимало досліджень було присвячено вивченню цього явища (В. Брожик, О. Івін, 
Ч. Стівенсон, Р. Хеар, Е. Сепір та ін.). На сучасному етапі лінгвістична аксіологія репре-
зентована фундаментальними працями Н. Арутюнової, О. Вольф, Т. Космеди та ін., в 
яких розглядаються загальні питання семантики, структури, функціонування оцінних 
конструкцій, специфіка оцінного авторизованого висловлення.

Хоча категорія оцінки й має давню традицію опрацювання, проте ще багато проблем 
є недостатньо висвітленими, потребують подальшого вивчення та опрацювання. Як пра-
вило, праці з лінгвістичної аксіології дуже поверхнево торкаються релігійних концептів, 
концепти міфологічні взагалі не розглядаються на аксіологічній шкалі, саме це і зумо-
влює актуальність теми цієї розвідки.

Мета дослідження – здійснити концептуальний аналіз мікроконцептосфери Святки 
крізь призму категорії оцінки. Відомо, що концепт – це інформаційна структура свідо-
мості, певним чином організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про 
об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних 
функцій свідомості й позасвідомого [21: 256]. Під мікроконцептосферою в цій розвідці 
розуміємо сукупність кількох одиниць пам’яті, тобто концептів. Такими одиницями у 
мікроконцептосфері Святки є Різдво, Новий рік та Водохреще.

Згідно з метою нашої розвідки розглянемо структуру категорії оцінки, яка складаєть-
ся з чотирьох компонентів: суб’єкта, об’єкта, характеру та основи оцінки [15: 21].

Об’єктом оцінки є предмет або явище, що оцінюється. Отже, об’єкт нашої оцінки 
становить мікроконцептосфера Святки, загальновідома як зимові святки. Зимові святки 
були одним з найбільш улюблених свят українського народу. Починались вони з сочев-
ника, Святвечора – 24 грудня та тривали два тижні до Водокреща – 6 січня (за старим 
стилем).

Під суб’єктом оцінки розуміємо особу (або групу осіб), яка приписує ціннісність кон-
кретному предмету шляхом оцінювання у вигляді висловлювання [15: 21]. Оцінка со-
ціально обумовлена. Її інтерпретація залежить від норм, прийнятих в тому або іншому 
суспільстві або його частині. Світогляд та світосприйняття, соціальні інтереси та мода, 
престижність формують та деформують оцінки [2: 6]. Виходячи з цих визначень, роз-
поділимо суб’єктів оцінки на індивідуальних та колективних. Під індивідуальнтими 
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суб’єктами оцінки розуміємо героїв творів українських письменників; під колективним 
суб’єктом оцінки – український народ, дескриптивна оцінка явищ життя якого відображе-
на у фольклористичних та етнографічних працях українських та російських науковців.

За характером оцінки розподіляються на абсолютні та порівняльні. Абсолютна оцінка 
на відміну від порівняльної завжди спирається на оцінні стереотипи носіїв мови, що стано-
вить головну її властивість [10: 204]. Абсолютні оцінки перебувають на шкалі, де існують 
зони плюса та мінуса, тобто позитиву та негативу, і зона нейтрального. В цій роботі дослід-
жуємо лише абсолютну оцінку, що зумовлено специфікою досліджуваного матеріалу.

Четвертим компонентом оцінки є її основа, тобто з точки зору чого проводиться оцін-
ка. Під основою оцінки розуміємо ту позицію або ті доводи, які схиляють суб’єктів до 
схвалення, засудження або вираження байдужості [15: 27].

Щодо мікроконцептосфери Святки, то абсолютна оцінка колективного суб’єкта має 
цілком позитивну семантику, що доводять наступні приклади:

«Святки були веселим, радісним святом. У святочні дні веселість не втихала ні на 
годину. Влаштовувались різні веселощі, ходіння ряджених. Широко розповсюджене було 
колядування, співання святкових пісень-колядок, які ніби-то приносили благополуччя 
тим, кому були адресовані» [3: 39];

«Гомінкі щедрування й рядження створювали неповторну життєрадісну атмосферу 
свята. Люди намагалися зустріти Новий рік якомога веселіше, уникати сварок і всього 
неприємного, вірили, що це захистить від нещасть протягом усього року» [17: 312].

Позитивна семантика святок передається за допомогою слів веселий, радісний, жит-
тєрадісна атмосфера, веселощі, що повністю збігається з оцінкою індивідуально-ав-
торського суб’єкта:

«Числить до дванадцяти. Най жиє Новий рік! Най сяє нове щастя! Світла! Музика. 
Пісні. Нові чарки, нові тости. Поцілуї. Радість і стиски рук..» [27: 53];

«Свято веселеє нас привітало, Свято, найбільш укохане в народі, Будьмо ж веселі, 
журитися годі, Набік лихеє, кого що спіткало, – В святий вечір» [19: 103-104].

В цих уривках на позитивний характер оцінки вказують слова: щастя, музика, пісні, 
поцілуї, радість, свято веселеє, укохане. Проте треба зазначити, що мікроконцептосфера 
Святки не завжди містить у своїй семантиці позитивну оцінку. Існує також і негативна 
оцінка, яка часто не розглядається, або замовчується, у зв’язку з її співвіднесенністю з 
добою язичництва.

Нагадаємо, що Новий рік (1 січня) ніби ділив святки на дві половини. Час від Різ-
два Христова до 1 січня називали «святими вечорами», а від новоліття до Водохреща 
– «страшними вечорами» або «велесовими днями» [20: 3].

Самі опозиційні назви цих вечорів «святі» / «страшні» вказують на наявність загаль-
нонародної, тобто колективної, протилежної оцінки. Отже, з огляду на сказане, зобрази-
мо шкалу оцінки мікроконцептосфери Святки, де помічено трьома крапками: від «нуля» 
– нейтральне значення, «ліворуч» – позитивна оцінка, а «праворуч» – оцінка негативна.

Мікроконцептосфера Святки
 «+»  «0»  «–»

 Різдво  Новий рік  Водохреще

С

   « + » «0»                                  « -  » 

Різдво Новий рік Водохреще

НЕЧИСТА СИЛА У СТРАШНІ ВЕЧОРИ

,

1) рядження (коза, маланка) 1) малювання хрестів

2) ворожіння 2) кулачні бої

3) крадіжки 3) перегони на конях

4) стрибання через багаття

Таблиця 1 
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Проміжок часу від Різдва до Нового року (святі вечори) – це дні святкування народ-
ження Ісуса Христа. Семантика лексеми Різдво має цілком позитивну оцінку, так само, 
як і назва святі вечори відображає концепт «святості», що в цьому випадку ототожнюєть-
ся з концептом «позитивне». Засоби вербалізації цих концептів знаходимо у текстах пер-
шої частини вертепних драм, а також у колядках, щедрівках, які є унікальним явищем 
слов’янської культури. Перша половина святок у свідомості українців асоціюється зі 
славленням Ісуса Христа, ходінням з вертепом та зіркою, співанням колядок, в яких на-
явні християнські елементи, та іншими обрядами та елементами обрядів, в яких просте-
жується зв’язок із Віфліємськими подіями. Саме тому з точки зору як колективного, так і 
індивідуально-авторського суб’єкта шкала оцінки зазначеного періоду заповнюється та-
кими поняттями позитивної семантики, як Бог, Господь, Боже, Ісус Христос, Діва Марія, 
Іосиф, Святе Різдво, звізда ясна, вертеп, ключі небесні тощо.

«– Так тихо, так ясно, – думає собі Гордій. – Справедливо, що святий вечір... Це-ж не 
даром цеї ночі Христос рождається..» [7: 61] (індивідуально-авторська оцінка); «З Свя-
тим Різдвом вітаю, Всім здоров’я бажаю..» [22: 18] (колективна оцінка).

Але мінливість актуальних оцінок неусунна, оскільки кожна громадська группа і 
кожний індивід проводять оцінку своїм способом, який в свою чергу залежить від їх 
поглядів, а, отже, і від їх життєвої ситуації та який з часом змінюється залежно від того, 
як змінюється сама ситуація [5: 12]. Оцінки змінюються не лише від людини до люди-
ни, але й у однїєї й тієї ж людини з плином часу. Предмет, який оцінювався суб’єктом 
позитивно, може стати через деякий час байдужим для нього або навіть негативним; те, 
що засуджується, може через проміжок часу видатися таким, що вартує похвали і т. ін 
[15: 33]. Те саме сталося і з об’єктом нашого дослідження. За часів радянської влади як 
у колективного, так і у індивідуального суб’єкта під пресінгом партії та уряду відбувся 
ефект переключення шкали оцінок, і релігійні свята зимового циклу, а також все, що 
пов’язано з ними, отримало негативну оцінку, відгомони чого маємо й сьогодні: Різдво 
– християнське зимове свято, присвячене народженню міфічного засновника християнс-
тва – Христа [24: 726]. У лексемах міфічний засновник вбачаємо зневажливо-негативну 
семантику, що цілком підтримує думку про негативну оцінку цього явища за часів ра-
дянської влади. Проте з часу, коли Україна як держава стала незалежною одиницею у 
світовому співтоваристві, спостерігаємо зворотну реакцію: негативна оцінка, яка мала 
місце впродовж останніх 70-ти років, змінилася на первісну – позитивну.

«Заспівай, колядонько, заспівай, Щастям нашу хатоньку не минай і з теплом під вік-
ном привітай Свят-вечором всіх гуртом!» [18: 4]. Як бачимо, рядки віршу молодої авто-
рки позбавлені негативної забарвленності, і навпаки, лексеми щастя, тепло виражають 
індивідуально-авторську позитивну оцінку суб ‘єкта.

Щодо Нового року, то на шкалі оцінки мікроконцептосфери святки будемо вважати 
його нульовою точкою відліку, оскільки, як вже згадувалось, друга половина святок мала 
назву «страшні вечори». Отже, значення позитивної оцінки зменьшується при наближен-
ні до Нового року, зникає концепт «святості». Взагалі обрядовість власне новорічного 
свята більш наближена до часів язичництва, яке після прийняття християнства набуває 
негативної оцінки.

Наголосимо ще раз, що друга половина святок мала назву «страшні вечори» або «ве-
лесови дні». Остання назва вказує на приналежність до епохи язичництва, а саме на культ 
Велеса, що з прийняттям християнства отримує негативну оцінку з боку церкви, яка і 
поширюється серед народних мас. Колективний суб’єкт оцінки українського й інших 
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слов’янських народів указує на негативне ставлення власне вже до назв другого періоду 
(порівн.: сербо-хорв. Некрштени Дани «нехрещені дні», Нечастиви Дани, Нечисти Дани, 
Бабини Дани, (від баба «злий дух»), макед. Некрестени денева (ноки), Караконцелови 
дене (ноки) (від караконцол «злий дух»), Бишкини дене (від бишка «свиня»), болг. Погана 
неделя. Перната неделя. Нечисти дни, Криви дни, Бугани дни (тобто «Погані дні») тощо 
[16: 20-21].

Вечори називались страшними тому, що існувало повір’я, ніби в ці дні чорти та інша 
нечисть гуляють світом. Якщо ж уважно розглянути твір М. Гоголя «Ніч перед різдвом», 
в якому описується власне українська різдвяна ніч, то можемо побачити, що індивідуаль-
но-авторський суб’єкт оцінки вказує на негативну оцінку саме першої половини святок: 
«...только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на 
голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и 
не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься 
по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к 
заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу» [13: 96]. Натомість 
маємо більш поширену, протилежну щодо оцінки, точку зору колективного суб’єкта, яка 
фіксується словниками, фольклористичними та етнографічними працями:

«31 грудня 189* року, о п’ятнадцять мінут на дванадцяту, відповідно петербурзько-
му часові, чорт сидів на телеграфному дроті № 16, між першим і другим стовпами від 
Київської Центральної контори телеграфічної, і, як здавалося, бавився еквілібристични-
ми вправами» [19: 236];

«Молоденький чортик, що його випустили святами пожирувати, з радощів брякнувся 
прямо в кучугуру снігу, зарився в його головою, а ногами став таке виробляти, що зразу 
знялася курява, за якою не видно стало світу; потім схопився й став гасати по полю» [6: 
86];

В обох уривках наявна лексема чорт, що пов’язується зі святом Нового року та періо-
дом після нього, тобто Водохрещем. Таким чином, можна вважати, що чорт протистав-
ляється Христу так само, як пекло протиставляється небу чи раю, поняттям позитивної 
семантики, з якими традиційно пов’язуються святі вечори. Пекло – оселя диявола, злих 
духів, сил і загублених душ. Пекло для кожного християнина ототожнюється з найниж-
чою оцінкою. Негативну семантику мають і слова, пов’язані з лексемами диявол, сатана, 
чорт [16: 28]. Взагалі не дивлячись на те, що Водохреще свято християнське, ця лексема 
містить у своїй семантиці значення негативної оцінки так само, як і назва «страшні вечо-
ри» відображає концепт «нечиста сила», що в цьому випадку ототожнюється з концептом 
«негативне».

Отже, іноді маємо деяку розбіжність між колективним та індивідуально-авторським 
суб’єктом, хоча характер оцінки цілком збігається, бо вона все одно залишається нега-
тивною.

Розглянемо докладніше, що стало основою такої оцінки. Як відомо, у цю пору (до 
Водохрещ) Христос ще не був хрещеним, і тому злі духи зявляються на землі і безчинс-
твують [16: 20-21]. За народною версією, в ці дні Бог, святкуючи народження сина, відчи-
няв ворота пекла та дозволяв «святкувати чортам» на землі народження Христа. Подіб-
ний розподіл святок має коріння у древності, бо він відомий і нехристиянським народам 
[20: 3]. Згідно зі слов’янськими міфами, весь світ просякнутий надприродною силою, 
яка небезпечна, але не агресивна. З цією силою людям постійно доводиться мати справу, 
її можна умилостивити або відлякати за допомогою різних ритуалів [23: 9]. З’являються 
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також і наслідки цієї оцінки, які з плином часу відсувають основу на другий план. На-
слідки оцінки страшних вечорів для колективного суб’єкта можна розподілити на два 
типи: уподібнення до нечистої сили та відлякування або вигнання нечистої сили (Див. 
таблицю 1).

Таблиця 1
Нечиста сила у страшні вечори

 Уподібнення  Відлякування, вигнання
1) рядження (коза, маланка) 1) малювання хрестів
2) ворожіння 2) кулачні бої
3) крадіжки 3) перегони на конях

4) стрибання через багаття
 1. Уподібнення до нечистої сили. Вистави водіння «кози» та «Маланки» супровод-

жувались перевдяганням та маскуванням, що вважали бісівською справою. Одягаючи 
маски тварин, люди вірили, що можуть зробитися невпізнаними для нечистої сили, на-
дурити її [3: 39], тобто вірили, що нечиста сила не впізнає в них людину. Вважалось, що 
одягти маску – значить одягти лічину чорта, що у слов’ян було великим гріхом [20: 8], 
тому ті, хто рядився на святках, мали звичай очищуватися купанням у річках на Водо-
хреще [26: 23]. Належність традиційних персонажів рядження до «вихідців з того сві-
ту» маніфестується в обряді «Маланки», складовими компонентами якої були ритуальні 
бешкети, ритуальна крадіжка, побудовані за принципом інверсії магічні акти [17: 311]. 
На особливу увагу заслуговують дівочі ворожіння. Споконвіку жіноче начало асоцію-
валося з темними силами, з чимось незрозумілим, нелогічним, тим самим жінки також 
уподібнювались нечистій силі.

2. Відлякування, вигнання нечистої сили. Люди намагались захистити своє госпо-
дарство та сім’ю від нечисті різними оберегами й обрядами. Під час спалювання дідуха 
ряджені перестрибували через багаття, що, за повір’ями, повинно було захистити їх від 
спілкування з «нечистою силою» [17: 311]. Для вигнання бісівської сили на голодну кутю 
на дверях та вікнах хат, а також на подібних будівлях було прийнято малювати крейдою 
хрести [14: 5]. На західному Поділлі ці хрести робили тістом [11: 96]. Вважалося, що 
чорти бояться хрестів, як божого символу.

Широко використовувався обряд вигнання чортів, який мав місце на Водохреще, 
коли парубки на конях скакали дворами з галасом та били мітлами та батогами по вули-
цям [20: 4].

Так само на Хрещення в українців відбувалися кулачні бої. Вони проходили зазвичай 
на льоду річок, ставків, озер, нерідко там, де відбувався обряд водохрещення [17: 315]. 
Вважалося, як тільки священик опускав хреста у воду, то вся біснувата й нечиста сила 
вистрибувала геть і залишалася назовні [22: 35]. Саме тому дії, пов’язані з вигнанням не-
чистої сили, могли робити лише чоловіки, бо у народній свідомості чоловік асоціюється 
із силою, хоробрістю та мужністю, тобто якостями, яких бракує жінці.

Робимо висновки, що будучи об’єктом даної розвідки, мікроконцептосфера святки 
має два суб’єкти оцінки: колективний та індивідуальний. Характер оцінки мікроконцеп-
тосфери святки поділяється на позитивний та негативний. Шкала оцінки періоду святих 
вечорів заповнюється такими поняттями позитивної семантики, як Бог, Господь, Боже, 
Ісус Христос, Діва Марія, Іосиф, Святе Різдво, в той час, як негативна семантика на 
шкалі оцінки періоду страшних вечорів репрезентується лексемами: чорт, біс, нечиста 
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сила, рядження, крадіжка, бешкет та іншими. Крім об’єкта, суб’єкта, характеру та осно-
ви існують також наслідки оцінки, які можуть розширювати оцінку в той чи інший бік.

Взагалі, культурні концепти кожного народу творять свою особливу специфічну на-
ціональну систему, яка поступово формується, видозмінюється, розвивається. І цю сис-
тему треба розглядати не лише за параметрами оцінного протиставлення, а і за іншими 
параметрами, що й складає перспективу подальшого розвитку наших досліджень.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ КОНТРАСТИВНОСТІ  
ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

У цій статті мова йдеться про актуальність дослідження внутрішньої контрас-
тивності діалогічного мовлення. Глобалізація, формування єдиного комунікаційного 
простору, рестратифікація суспільства, поява віртуальної комунікації дозволяють 
виділити в межах суспільства на макрорівні аналізу дві основні субкультури – реальну 
та віртуальну (кіберкультуру). Розглядаються особливості віртуального спілкування у 
порівнянні з реальним, що є необхідним для подальшого аналізу діалогу на мікрорівні.

Ключові слова: віртуальна комунікація, внутрішня контрастивність діалогічного 
мовлення, субкультура.

В данной статье речь идет об актуальности исследования внутренней контрас-
тивности дилогической речи. Глобализация, формирование единого коммуникационно-
го пространства, рестратификация общества, появление виртуальной коммуникации 
позволяют выделить на макроуровне анализа две основные субкультуры – реальную и 
виртуальную (киберкультуру). Рассматриваются особенности виртуального общения 
в сравнении с реальным, что является необходимым для дальнейшего анализа диалога 
на микроуровне.

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, внутренняя контрастивность диало-
гической речи, субкультура.

The article touches upon the topicality of the study of the dialogical speech intern 
contrastivity. Globalization, common communication space formation, society restratification, 
appearance of virtual communication gives us possible to distinguish at the analysis macro level 
two main subcultures – real and virtual (cyber…) ones. Virtual communication peculiarities 
are seen in the comparison with real ones, what is necessary for the further analysis of dialogue 
on the micro level.

Key words: virtual communication, dialogical speech intern contrastivity, subculture.
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Бурхливий розвиток новітніх технологій викликає докорінні зміни у багатьох сферах 
суспільного життя. Всеохоплюючий процес глобалізації та інтеграції через свою масш-
табність породжує протилежний за сутністю процес дефрагментації суспільства [1: 27]. 
Відбувається його розшарування на соціальні страти чи навіть субкультури. Значну роль 
у цьому відіграє зміна характеру комунікації у зв’язку з переходом нашої цивілізації у 
стадію інформаційного суспільства, у якому комунікативні зв’язки є чи не найважливі-
шою складовою та гарантом існування і розвитку. Формування суспільства масового 
споживання, зростання ролі мас-медіа, розповсюдження ідей постмодернізму у після-
воєнний період підштовхнули вчених до вивчення комунікативної поведінки особистості 
у нових умовах існування.

У 70-ті роки ХХ століття навіть формується окремий напрямок – етнометодологія 
– що ставив на меті розглянути процедури інтерпретації, приховані, нерефлексивні ме-
ханізми соціальної комунікації між людьми, всі форми якої зводяться до мовленнєвої 
комунікації, ситуації повсякденного спілкування. І не зважаючи на те, що більшість її по-
ложень зазнала критики, на базі етнометодології виникає конверсаційний аналіз, основ-
ним завданням якого є вивчення правил та принципів функціонування міжперсональної 
вербальної комунікації. Однак ці правила не є універсальними і різняться в залежності 
від кожної окремої культури. У зв’язку з цим ще у 60-70-ті роки ряд американських вче-
них, зокрема Гамперц та Хаймс, піднімають питання про зовнішню (між різними культу-
рами) та внутрішню (в межах однієї культури, суспільства) контрастивність конверсацій. 
Однак, зазначає Гамперц, вивчати соціальну стратифікацію мовлення можна буде лише 
за наявності економічної (і як наслідок соціальної – Н. Д.) стратифікації суспільства [2: 
190], за умов існування в ньому цілого ряду субкультур.

Оскільки «будь-яка комунікація є завжди діалогом, суб’єкт якого (адресант) породжує 
текст – в широкому сенсі, тобто з урахуванням вербального та невербального компонен-
тів, з метою змінити інформаційний стан конкретного об’єкта (адресата), одиничного, чи, 
частіше, множинного, а як наслідок, і його поведінку» [3: 71], то було б доречно розгляда-
ти питання зовнішньої та внутрішньої контрастивності у межах сучасної теорії діалогу, де 
зосереджується увага на вивченні структури, складових частин, синтаксичних особливос-
тей діалогічного мовлення, типів висловлювань і реплік, ролі комунікантів та ін.

Отже, ця стаття має на меті окреслити підходи до вивчення внутрішньої контрас-
тивності діалогічного мовлення в межах французького суспільства. Ми зосередимо 
увагу саме на внутрішній контрастивності, а не зовнішній у зв’язку з тим, що остання 
добре розроблена, наприклад у 3-томній роботі К. Кербрат-Ореккйоні «Les intйractions 
verbales».

Як зазначалося вище, внутрішній контрастивності приділялося набагато менше уваги 
з боку дослідників. Можливо це пояснюється відсутністю до сьогоднішнього дня чіткої 
соціальної стратифікації французького суспільства, а можливо причина криється також у 
розмитості самого поняття «субкультури», відсутності чітких критеріїв її виділення.

Але про все по порядку. Зазначимо, що сам термін «субкультура» виникає ще в 30-ті 
роки, але до широкого загалу потрапив лише у 70-ті у зв’язку з вивченням молодіжних 
субкультур (рухів, організацій). Початково під цим поняттям розуміли явища неформаль-
ні, протилежні офіційній культурі. Поступово значення цього терміну розширюється і, як 
це буває з більшістю фундаментальних понять, розмивається. У цій статті під субкульту-
рою ми будемо розуміти, услід за Будановою В. П., «сукупність норм, цінностей, ідеалів, 
настанов, будь-якої соціальної чи етнічної групи, відносно відокремленої у системі куль-
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тури даного суспільства» [4]. З цього визначення видно, що субкультура тлумачиться 
крізь призму поняття культури, яке має неймовірно велику кількість визначень.

Досить цікавим на проблему культури є погляд Щепанської Т. Б. Вона розглядає 
культуру як комунікативну систему. Якщо розуміти субкультуру як підсистему культури, 
то цей інструментарій можна використати для її вивчення. Згідно з цією теорією культу-
ра є дворівневою системою, що складається з каналів та засобів комунікації, більш того, 
ці рівні взаємодоповнюють і взаємопороджують один одного. У рамках першого рівня 
розглядаються типи міжособових зв’язків, структура спільнот, форми спілкування тощо 
– тобто соціальний рівень культури. На другому розглядаються знаки та символи, тобто 
фіксується культурний код – дискурсивні особливості, у тому числі арго і вербальний 
фольклор, атрибутика, символіка і міфологія світу речей, тілесності, простору і часу [5].

На трьох останніх чинниках хотілося б зупинитися детальніше. Справа в тому, що 
саме вони є визначальними у характеристиці Інтернет-простору і звичайно Інтернет-дис-
курсу. Інтернет як принципово новий засіб масової комунікації з’явився наприкінці ХХ 
сторіччя. Його поява виявилась епохальною. З одного боку, це був результат закономір-
ного розвитку новітніх технологій, а з іншого він прискорив формування «Глобального 
Комунікаційного Простору» [6: 39], де комунікація стає самостійною силою, розмива-
ються межі між державами та національними культурами, зникає відстань між людьми. 
Одним словом, виникає «субкультура користувачів Інтернет» [7: 148].

Не вдаючись до детального філософського аналізу цієї форми культури, окреслимо 
лише деякі з понять, необхідних для її розуміння.

Символом Всесвітньої Мережі є павутина, яка дуже добре передає ризомний харак-
тер Інтернет-спілкування. Специфічні характеристики віртуального простору такі як час, 
що плине за іншими законами, внаслідок чого перехрещуються минуле, сучасне й май-
бутнє; відсутність тілесності й анонімність учасників, що виступають під ніками – ви-
гаданими іменами (іноді одна людина може виступати під різними ніками, вести сама 
з собою дискусію); гіпертекстуальність та ризомність, що разом підвищують значення 
вербального компоненту комунікації, роблять твердження проте, що мова є важливим 
формоутворюючим елементом культури, більш, ніж актуальним. Так, І. Семенов, спира-
ючись на теорію Б. Андерсона, стверджує, що в процесі комунікації відбувається іден-
тифікація особистості, а у ході подальших зіставлень і протиставлень однієї особистості 
з іншими виникають спільноти («сообщества») (фактично – субкультури – Н. Д.), які є 
насправді продуктом уяви і тому потребують вербального оформлення [8]. Тобто спіль-
ноти створюються комунікативними актами, мовними засобами, що є надзвичайно ак-
туальним по відношенню до Інтернет-спілкування. З вищезгаданого витікає, що навіть 
в межах Інтернет-товариства існують певні субкультури, на основі яких можна вивчати 
особливості внутрішньої контрастивності конверсацій.

Однак, на даному етапі нас цікавлять лише особливості діалогічного мовлення в ме-
жах «реальної» та «віртуальної» субкультур, котрі належать до однієї мовної спільноти.

Щоб досягти поставленої мети нам потрібно, в першу чергу визначити, у чому поля-
гає специфіка Інтернет-комунікації у порівнянні з реальною.

Приймаючи до уваги той факт, що теорія комунікації створювалася на матеріалі ре-
альної, специфіку віртуальної буде доволі легко визначити, застосувавши до неї тради-
ційні моделі комунікації, наприклад запропоновану Р.Якобсоном. Відразу стає зрозумі-
лим, що змінюються характеристики всіх її складових (адресант/адресат, повідомлення, 
код, канал зв’язку, зворотній зв’язок). Оскільки для віртуальної комунікації характерна 
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розчинена тілесність, тобто відсутність фізичного тіла як такого, то перестають діяти 
такі регулятори вербальної інтеракції як просодія, жести, міміка. При цьому значно 
зростає роль вербального компоненту, тобто «людина = текст». Можна навіть вести мову 
про співпадіння понять віртуальної та мовної особистості.

Інтернет-комунікація опосередкована комп’ютером, який є дуже специфічним посе-
редником у цьому процесі. Фактично у фізичному сенсі відбуваються інтеракції «люди-
на – комп’ютер», тоді як у віртуальному просторі зустрічаються особистості, позбавлені 
своїх фізичних характеристик (голос, зовнішність, жести тощо). Адресант/адресат вір-
туалізуються, виступають у комунікативній взаємодії у вигляді образів, які відокремлені 
від фізичного тіла, що лишилося поза межами екрану монітора. Іноді трапляється, що 
одна фізична особа виступає під декількома ніками, чи навпаки за одним ніком ховається 
декілька осіб.

Далі, віртуальна комунікація розгортається у просторі, що за своїми характеристи-
ками дещо відрізняється від звичайної: відстань зникає, незважаючи на масштабність 
Мережі, час тут має власні закони – одночасно перехрещуються минуле, сучасне й май-
бутнє. Якщо поєднати ці два фактори, то виходить, що не тільки повідомлення, але й 
сам адресат стає множинним, тобто фактично існує декілька ідентичних повідомлень 
та декілька їх отримувачів. Наприклад, на форумах залишене повідомлення – окремий 
комунікативний акт – може бути переглянуто багатьма його учасниками-відвідувачами, 
а дехто навіть відповісти, і в результаті ми отримаємо декілька рівноважних вербальних 
інтеракцій – у цьому полягає суть гіпертексту.

Просторово-часова специфіка зумовлює також особливості зворотного зв’язку: він 
може надходити миттєво в on-line комунікації (чат) та з відривом (ISQ, форум).

Стосовно спільного коду зауважимо, що у віртуальному просторі він необхідний не 
лише для успіху комунікації, але й для «соціалізації» особистості, оскільки спільноти 
створюються саме комунікативними актами. Однак, через брак тілесності нерідко вини-
кають непорозуміння між учасниками комунікації, що вимагає від них пильного ставлен-
ня до мови й свого мовлення.

Вище було окреслено основні риси Інтернет-спілкування як нової форми комуніка-
ції, яка надала нам просторе поле для досліджень. Зокрема тут ми можемо вести мову 
про макро- та мікрорівні аналізу внутрішньої контрастивності діалогічного мовлення. 
На макрорівні порівнюються віртуальна та реальна субкультури, комунікація в межах 
кожної з яких вирізняється своєю специфікою та гетерогенністю. Вивчення діалогічно-
го мовлення на мікрорівнях пов’язане з існуванням спільнот в межах кожної з вищеза-
значених субкультур. Аналізуючи фактичний матеріал можна на конкретних прикладах 
показати у чому полягає розбіжність Інтернет-діалогу з реальним, чи навіть піти далі та 
порівнюючи нові форми діалогу (у лінгвістичному значенні терміна), такі як чат, форум, 
ISQ, з «традиційними» побутовими діалогами, театральними, літературними виділити в 
ньому те сутнісне, інваріантне, зрозуміти його природу, що вже тривалий час прагнуть 
зробити дослідники в багатьох країнах.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК
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(Львів, Україна)

ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
У ФРАЗЕОЛОГІЇ

(на матеріалі німецької мови)

Семантична структура фразеологізмів фіксує національні звичаї, зміст яких розкри-
ває культурно-історичні духовні цінності та пріоритети. Згідно з етнодидактичними 
принципами лінгвістичних досліджень увага зосереджується на зв’язку мови та її еле-
ментів з картиною світу, колективним досвідом, культурою народу, його пізнавально-
мисленнєвою діяльністю, його звичаями, традиціями, історичними пам’ятниками.

Ключові слова: фразеологія, національно-культурна картина світу, пізнавально-ві-
дображальна функція мови.

Семантическая структура фразеологизмов фиксирует национальные обычаи, со-
держание которых раскрывает культурно-исторические духовные ценности и приори-
теты. Согласно этнокультурным принципам лингвистических исследований внимание 
сосредотачивается на связи языка и его элементов с картиной мира, коллективным 
опытом, культурой народа, его познавательно-мыслительной деятельностью, его обы-
чаями, традициями, историческими памятниками.

Ключевые слова: фразеология, национально-культурная картина мира, познава-
тельно-отобразительная функция языка.

The semantic structure of phraseological units renders national customs that expose 
cultural-historical values and priorities. According to an ethnodidactic principle of linguistic 
researches attention is focused on the connection of a language and its elements with the 
world picture, collective experience, people’s culture, its cognitive-mental activity, customs, 
traditions, historic monuments.

Key words: phraseology, national-cultural world picture, cognitive-reflective function of 
a language.

Сучасний стан розвитку мовознавчої науки характеризується докорінними змінами 
наукової парадигми. Сьогодні створилася нова парадигма, яка передбачає зв’язок лінг-
вістичного знання з науковим потенціалом різних галузей знань, що засвідчує прагнення 
лінгвістичної спільноти до цілісного всеєдиного знання психолінгвістики, етнолінгвіс-
тики, соціолінгвістики тощо.

У світлі нової парадигми мовні явища розглядаються в антропологічному ракурсі, у 
нерозривному зв’язку з мисленням людини, з її свідомістю, культурою, світоглядом як 
окремої людини, так і цілого мовного колективу, до якого вона належить.

В кінці ХХст. криза іманентно-семіологічного підходу до вивчення мови приводить 
лінгвістичну думку про відродження ідей В.фон Гумбольтда, зосередивши увагу до 
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суб’єкта як мовної особистості, що пізнає світ, мислить, оцінює, відчуває, яка детермі-
нується певною культурою. З’явилася нова тріада термінів «мова», «культура», «мовна 
особистість», на основі якої, як вважав Е. Бенвеніст, могла б бути створена нова лінгвіс-
тика [1].

Визначний лінгвіст сучасності Ю. С. Степанов, розглядаючи різні «образи мови» в 
лінгвістиці ХХст. («мова як мова індивіду», «мова як член сім’ї», «мова як система», 
«мова як тип і характер»), наводить визначення, що склалося наприкінці минулого 
сторіччя ««мова як простір думки та дім духа [2], витоки якого знаходимо ще у В. фон 
Гумбольдта – «мова народу є його дух, дух народу є його мова – важко уявити собі щось 
більше тотожне» [3].

Саме в працях В.фон Гумбольдта та його послідовників – неогумбольдтіанців Л. Віт-
генштейна, Л. Вайсгербера, Й. Тріра, Б. Уорфа заявляється метафора ««мовна картина 
світу», яка в наш час стала важливим концептом сучасної мовознавчої науки. Поняття 
«картина світу» широко використовують в сучасному розвиткові науки представники різ-
них наук: філософії, психології, культури, когнітивної лінгвістики, намагаючись надати 
цьому поняттю термінологічного статусу.

Сучасна лінгвістика розуміє мовну картину світу широко. Наприклад, з точки зору 
відомої польської дослідниці А. Вежбицької національно-культурна специфіка менталь-
ності та характер етносу знаходить своє вирішення не лише на лексико-семантичному, а 
й на морфологічному та синтаксичному рівнях мовної структури [4].

Такої ж точки зору дотримується і відома російська вчена В.М. Телія, яка вважає, що 
мовна картина світу створюється не лише фарбами конкретної лексики та опредмечу-
ванням процесуальних значень, але й «використанням синтаксичних конструкцій, які 
первісно відображають відношення між елементами дійсності, що сприймаються пред-
метно» [5].

Отже, мова моделює специфічні риси національного світосприйняття і національно-
го складу мислення на всіх стратифікаційних рівнях за допомогою мовних знаків.

Основними функціями будь-якої мови є комунікативна та пізнавально-відображаль-
на (когнітивна) [6] . Завдяки першій, мова є засобом спілкування та обміну інформацією, 
друга уможливлює зберігання та організацію знань про навколишній світ як форма пред-
ставлення (концептуалізацію) світу пізнаною людиною.

Пізнавально-відображальна функція мови отримала у мовознавстві ще декілька 
визначень: номінативна (від лат. nomination – найменування), конститутивна (від лат. 
constitutus – означений), ментальна (від лат. men – розум).

Позначаючи мовними знаками враження «етнічна людина» намагається визначи-
ти сутність предметів та явищ. Уявлення про поняття певного мовного колективу, які 
оновлюються, вступають у ніби-то зворотний зв’язок з мисленнєвим процесом етносу в 
цілому, направляючи його за національно-детермінованим руслом, завдяки чому вини-
кає когнітивна функція, залучення її до безперервної культурної традиції відповідного 
народу [7].

Мова стає не просто схованкою інформації, що накопичена мовним соціумом потягом 
історичного розвитку, за допомогою мовних форм карбується спосіб світобачення етносу, 
свого погляду крізь призму національно-культурних уявлень та образів, що робить націо-
нальну мову важливим етногенним чинником, головним засобом «етнічної соціалізації» 
індивідуума. Мова дозволяє вести діалог сучасних поколінь з минулими і майбутніми, 
мову неможливо вивчати у відриві від культури, яка є історичною пам’яттю [8].
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Взаємодія колективної мовної свідомості, етносвідомості, реального світу та мови як 
засобу фіксації знань про світ приводить до формування особливого феномену – націо-
нально-мовної картини світу. За словами В. І. Постовалової картина світу не є стеногра-
мою знань про світ, вона не є дзеркальним відображенням світу, не відкрите вікно у світ, 
а саме картина, тобто інтерпретація, акт світобачення, «вона залежить від призми, через 
яку здійснюється світобачення» [9].

У цьому зв’язку заслуговує на увагу вивчення фразеології в аспекті етнолінгвістики. 
Фразеологічний матеріал мови постійно оновлюється, виникає проблема в теоретичному 
осмисленні мовного матеріалу, в необхідності всебічного аналізу фразеологічних оди-
ниць (ФО), які входять в якості номінативних варіантів в існуючу систему традиційних, 
уже існуючих у мові номінацій, що обслуговують певні ланки позамовної дійсності.

Для вивчення фразеологічної деривації характерним є підхід до фразеологічного 
фонду як до одного з джерел національно-культурної інформації, а це в свою чергу пос-
тулює аксіому, що мова – оберіг національної культури народу. Отже, мовні одиниці, в 
даному випадку стійкі словесні комплекси (ССК) об’єктивно можуть стати джерелом 
країнознавчої інформації. Загальна сукупність, втілених у ній відомостей відображає 
своєрідність історії, культури, економіки країн, побуту, способу життя народу.

Семантична структура фразеологізмів фіксує національні звичаї, зміст яких розкри-
ває культурно-історичні духовні цінності та пріоритети. Згідно з етнодидактичним при-
нципом лінгвістичних досліджень увага зосереджується на зв’язку мови та її елементів 
з картиною світу, колективним досвідом, культурою народу, його пізнавально-мисленнє-
вого діяльністю, його звичаями, традиціями, історичними пам’ятниками.

Специфіка фразеологічних одиниць (ФО) і лексичних одиниць зумовлює широкі мож-
ливості різних структурно-семантичних трансформацій не лише завдяки системі мови, а 
також і через видозміни їх структури, що забезпечує реалізацію внутрішнього рефлектив-
ного досвіду носіїв мови у різних формах та різновидах: граматичних, лексичних, семан-
тичних та стилістичних парадигмах (антонімія, синонімія, полісемія, омонімія тощо).

ФО на певному відрізкові часу сприяють розвиткові націй, для яких мали значення 
імена історичних діячів, вживання їхніх висловлювань, назви подій, що привело до ут-
ворення традиційного німецького суспільства, а фразеологічна система зберегла багато 
етнозабарвлених елементів, образів, символів, які і відтворюють мовну картину світу.

Розглянемо приклади.
Цікавим є концепт «die Haselnuss» – лісовий горіх, ліщина. Внаслідок сприятливих 

кліматичних умов горіхове дерево було досить розповсюдженим в Німеччині. Для ні-
мецького етносу ліщина та її плоди (die Nuss) є символом життя, життєвої сили та родю-
чості. Жителі сіл наділили її такими властивостями, бо ліщина квітне ранньою весною 
до того, як розпуститься листя, вона росте дуже швидко та дає багато горіхів, які рос-
туть парами. Хащі ліщини у народному віруванні вважаються місцем, де народжуються 
діти. Без знання цих подробиць неможливо зрозуміти зміст фразеологізму in den Haseln 
(Haselnüsse) gehen – піти на побачення, вступити в любовні дошлюбні стосунки з 
дівчиною (букв. піти до ліщини).

В Німеччині лісові горіхи як подарунок на Різдво та Пасху вважаються знаками лю-
бові. Проте одночасно маленький розмір лісового горіха асоціюється з чимось незнач-
ним, пустим при тому, що оцінку несе прикметник: eine hohle (taube) Nuss – 1) пуста 
людина; 2) дрібниці; keine taube Nuss wert sein – нічого не коштує; etw. eine gelöcherte 
(hohle) Haselnuss wert sein – і копійки не коштувати.
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Відомо, що горіх має тверду шкаралупу і дістати серцевину досить – це нелегке за-
вдання. Ця властивість універсального концепту «die Haselnuss» була переосмислена 
німецьким етносом, набувши специфічно національного переносного значення, про що 
свідчать багаточисленні ФО, наведемо приклади з перекладом їх на українську і росій-
ську мови [10]:

І
1. eine harte Nuß – ein harter Brocken; твердый орешек (о чем-л. трудном для разре-

шения); твердий горішок, важка справа.
2. eine harte Nuß knacken – решить трудную задачу, выполнить сложное дело (рас-

кусить твердый орешек); разг. фам. раскусить твердый орешек, решить трудную задачу; 
розм. розв’язати складне завдання.

3. eine harte Nuß zu knacken geben – задать трудную задачу, головоломку.
4. j-m. eine harte Nuß zu knacken haben (або aufbeißen) geben – розм. поставити 

перед ким-н. завдання.
5. eine harte Nuß zu knacken haben (umg.) – перен. задать рудную задачу.
6. eine harte Nuß zu knacken haben (od. zu beißen bekommen) – (U) an einem harten 

Brocken zu kauen haben; eine schwere Aufgabe zu lцsen haben (Spw.Red) стоять перед труд-
ной задачей; розм. фам. кому-л. нужно (или придется) поломать голову над этим; кому-н. 
доведеться поморочити голову (над чим-н.)

7. j-d hat eine harte Nuß zu knacken (или zu beißen bekommen) – разг. фам. кому-л. 
нужно (или придется) поломать голову над этим.

8. Wer den Kern essen will, muЯ die Nuß knacken – посл. Не разгрызешь ореха, так 
и не съешь ядра; любишь кататься, люби и саночки возить; присл. Любиш смородину 
– люби і оскомину; без труда немає плода.

ІІ
1. Muß ist eine harte Nuß – посл. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
2. Das ist eine harte Nuß – Это очень трудная задача.
3. Kleine Nüsse, sьЯe Kerne – посл. Мал золотник, да дорог.
4. j-m. eins auf die Nuß geben (U) – j-m. eins auf den Kopf geben – дать подзатыльник 

кому-л.
5. eins auf die Nuß kriegen (od. bekommen) – eins auf den Kopf bekommen получить 

подзатыльник.
6. Nüsse austeilen (abschlagen) – раздавать тумаки направо и налево; сыпать. выгово-

рами; роздавати штурхани направо і наліво; сипати доганами.
7. es setzt Nüsse – удары сыплются градом, удари сипляться градом.
8. j-n. aus der Nuß heben – упрекать кого-л.

III
1. die taube (od. doofe) Nuß (U) – ein beschrдnkte Mensch ohne Initiative.
2. eine doofe Nuß – eine beschrдnkter dumme Person. Eigentlich eine taube Nuß, die 

Nuß ohne Kern. Sachliche Hohlheit wird zur Bezeichnung fьr geistige Hohlheit. Sold. Seit 
1870-71 belegt.

3. du bist (vielleicht) eine doofe Nüß – разг. ну и болван же ты!
4. keine Nüsse wert sein – никуда не годиться, ломаного гроша не стоит; нікуди не 

годитися, ні до чого не бути придатним; не бути вартим ламаного гроша.
5. in die Nüsse gehen – разг. а) ходить к женщинам; б) гибнуть, пропадать; гинути, 

пропадати.
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Отже, лінгвістичний аналіз будь-якого мовного явища необхідно проводити, врахо-
вуючи функціональний підхід, тому що мова є системою засобів вираження, які існують 
для виконання певної мети – вираження думок.

Мовні одиниці, в даному випадку ФО, відображають національно-мовну картину 
світу, є невід’ємною частиною фразеологічної системи.

Перспективним є дослідження мовних одиниць, в яких найбільше виявляються істо-
ричні зміни, які і тісно пов’язані з культурно-історичним та суспільним життям народу, а 
також з повсякденням і тому зазнали певних перетворень, відбиваючи зміни у суспільс-
тві і національному світосприйнятті у зв’язку з ними.

Важливо розглядати їх, наскільки актуальними, вживаними вони є для її носіїв, чи ці 
мовні одиниці стали такими, чи застаріли та вийшли з активного вжитку.
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sprache verglichen und an hand des vergleichs wurde versucht, sie im rahmen eines einheitli-
chen lexikalisch-phonetischen feldes zu klassifizieren.

Сравнительно недавно лингвисты выделили в функциональном плане три уровня: 
лексический, фонетический и синтаксический для удобства сбора фактического мате-
риала и его классификации, но при этом осталось в забвении, что эти три уровня нераз-
рывно связаны между собой и несмотря на свою автономию, они представляют единое 
целое. Когда Поливанов писал о том, что по телефону можно определить социальную 
принадлежность говорящего (интеллигентный голос и другой [1: 231]), то вряд ли можно 
предположить, что он имел ввиду только фонетическую или только лексическую особен-
ность этого голоса. Заслуживает внимания, что Г. Майнхольд недвусмысленно указывает 
на связи фонетических явлений с лексическими и синтаксическими [2: 70].

В данной статье хочется обратить внимание на связь фонетических и лексических 
стилистических черт, поскольку синтаксические явления связаны с фонетическими бо-
лее сложным косвенным путем.

Р. Клаппенбах [3, 13] вместе со своими сотрудниками предложила очень четкую 
классификационную схему стилистических пластов лексики. По сути она выделяет 5 
пластов: высокий стиль (поэтический), нормальный, разговорный, разговорный сни-
женный (salopp) и вульгарный. Другие исследователи называют разное количество сти-
лей, в которые вплетаются вышеназванные. Среди них признанный знаток стилистики 
немецкого языка Л. Рейнерс [4: 14] различает 9 стилистических пластов: поэтический 
язык (проза, в которой ярко выражены чувства), язык Библии, язык торжественных речей 
(ораторский язык), деловой канцелярский язык, научный язык, стиль изысканного повес-
твования, бытовой немецкий язык повседневья (разговорный язык), язык улиц и воровс-
кий язык. Конечно, читатель мог бы объединить 3 первых слоя в один, высокий, деловой 
и научный языки в нормальный литературный, стиль изысканного повествования отнес 
бы к высокому и, наконец, язык улиц и воровский отнести к сниженному разговорному и 
вульгарному. Но, какой в этом смысл, если у Рейнерса отсутствуют описания признаков 
каждого стиля и ярких примеров. Что касается Рут Клаппенбах, то она не только приво-
дит классификацию, но и маркирует всю лексику шеститомного словаря в соответствии 
со своей классификацией. Хотя в предисловии к словарю указывается, что стилистичес-
кая оценка произведена на интуитивной основе, словарь Р. Клаппенбах остается важней-
шим справочником по стилистике словарного состава немецкого языка. Все остальные 
словари дают лишь случайные ремарки по стилистическому употреблению слов [5].

Если вспомнить каким разом Зибс кодифицировал сценическое произношение, а он 
со своими учениками садился в первый ряд, а актеры играли в высшей степени «роман-
тически», они пели, кричали и выламывались на сцене, то станет понятно, какие формы 
транскрибировал Зибс.

Таким образом, мы выбираем классификацию Р. Клаппенбах как исходную и осново-
полагающую при дальнейшем рассмотрении материала.

Подобную классификацию фонетических стилей предлагает Г. Майнхольд [2], одна-
ко он не дает наименование этим прослойкам, подобных тем, которые приводит Р. Клап-
пенбах.

Прежде всего Г. Майнхольд не отрицает существования самой высокой произноси-
тельной нормы сценического произношения. Как указывали и другие ученые, в том числе 
и Зибс [6] – этот стиль произношения шлифовался на сцене при постановке стихотворных 
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драматических произведений Шиллера, Гете, Лессинга, так называемой серьезной драмы 
и в вокальном искусстве. Для этого стиля характерна реализация слабого

[q] в конечных слогах, замена язычкового [R] раскатистым переднеязычным [r], от-
сутствие любых ассимиляционных процессов, произношение иностранных слов так, как 
они произносятся в языке-источнике. Однако, как отмечает Фиетор, а за ним и Майн-
хольд [2, 61] следует и в сценическом произношении различать более низкие стилис-
тические слои (в менее серьезной драме, при декламации и оживленном рассказе), где 
отмечаются элементы редукции, как, например, произношение артикля как [dεr], -es как 
[qs] и отсутствие сильного приступа гласных в безударных словах, как als, ihm, ihnen, uns 
и т. д. [7]. Таким образом Майнхольд призывает повернуться от идеала, который не всег-
да может быть воспроизведен, а к реальному произношению в реальной коммуникации.

На основании своих собственных многолетних прослушиваний немецкой речи по-
дытоживания работы многих исследователей Майнхольд утверждает четыре стиля (про-
слойки, ступени), которые он обозначает техническим образом:

I а высокий слой – hohe Formstufe
I б умеренно высокий слой – gemässigte Formstufe
II а высокий разговорный слой – gehobene Gesprächstufe
II б небрежный разговорный слой – lässige Gesprächstufe

Признаки высокого стиля
Основной признак высокого стиля (I а) состоит в выпадении [q] после смычных и 

в незначительной степени после носовых [m], [n], ликвидного [l] и [j]. Это выпадение 
дает толчок для развития ассимиляционных явлений, которые характеризуют этот стиль 
в зародышевом состоянии [′li:gņ  ′li:gN], [′le:bņ  ′le:bm].

Вторым признаком является умеренная редукция язычкового [R]. Хотя обычно [R] 
вокализуется после долгого гласного и вконечном слоге -er, но в превокальной позиции 
он реализуется в полной мере, также как два аллофона [R] после краткого гласного.

Третьим дополнительным признаком можно считать полное или частичное отсутс-
твие онемечивания иностранных языков в иностранных словах.

Признаки умеренно высокого стиля [Iв]
Основной признак – выпадение слабого гласного – продолжает свое развитие и рас-

пространяется на большее количество позиций в том числе значительно чаще встречается 
после сонорных, боковых и [j], а также в окончаниях -em, -el. Ассимиляция после выпа-
дения слабого гласного приобретает регулярный характер: [′le:gN, ha:m, ham, zi:bnqndq 
(siebente), после [m] наступает удлинение [kOm:] вместо [′kOmqn, vern вместо werden]. 
[R] в начальной позиции выступает наравне с сонорным в качестве фрикативного, после 
долгих и в окончании -er сильно вокализован в транскрипции часто фиксируется как [a], 
в префиксах er-, ver-, zer- отмечается также значительная вокализация.

Что касается произношения иностранных слов, то в этом случае допускается полная 
ассимиляция, которая может быть градуированной и схематически передана как V+K т. е. 
Bassin [ba′sεN], Balkon [bal′kON], Salon [za′lON] с последующим превращением краткого 
гласного в долгий гласный плюс соответствующий согласный в ударной позиции [bal′ko:n], 
[za′lo:n]. Африката [G] превращается в [S].
Признаки высокого разговорного стиля и небрежного разговорного стиля (II a и IIб)

Г. Майнхольд придерживается мнения, что эти две особенности разговорного стиля 
легко передаются из одного в другой при изменении ситуаций общения, поэтому их сле-
дует описывать вместе, поскольку изменения носят градуальный характер.
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Реализация конечного слога – en после любых согласных является редкостным ис-
ключением, что означает простор всякого типа ассимиляций. Особенно четко это вид-
но на вспомогательных глаголах haben, werden, wurden, würden, которые выступают как 
односложные. Причем, возможно замена интервокальных согласных глоталлизованных 
смычкой [ha’ņ] вместо haben.

Эти два стиля отличает сильнейшая редукция слогов и окончаний, а также некоторые 
диалектные манеры произношения и слияние двух слов в одно, например, haben sieben 
[ha:m si:m ha:msn].

Очень важным для понимания градации редукций является схема Майнхольда для 
так называемых слабых слов, т. е. тех слов, которые появляются в безударных позициях 
в предложении, например, [de:n > den > dεn > dqn > dņ], [di: > di > dI > dq], [e:α > e (α) 
> ε (α) > α], [du: > du > dU > dq].

Обзор основных признаков стилистических пластов в фонетике свидетельствует о 
необходимости решить следующие проблемы:

выбрать соответствующее название каждого из пластов;
уточнить статус каждого пласта.
Рассмотрим сферы предпочтительного употребления каждого их пластов.
Высокий и умеренно высокий стиль весьма близки по сфере своего применения. Оба 

употребляются прежде всего при декламации, при произнесении торжественных речей 
в официальной обстановке, при чтении важных докладов, а также при произнесении 
проповедей в церквях. Различие состоит в степени официальности и торжественности. 
В ситуации с большей мерой официальности и торжественности употребляется самый 
высокий уровень, с уменьшением этих официальностей снижается произносительная 
манера в рамках высокого стиля. Следует отнести сюда также стиль последних известий 
на радио и телевидении.

Возвратимся к стилистической классификации лексики Р. Клаппенбах. Ядром ее 
классификации является нейтральный (нормальный, литературный) стиль, в центре ко-
торого находится нейтральный синоним, доминанта синонимического ряда. Доминанта 
способна заменить любой синоним синонимического ряда в любом контексте, все они 
обладают коннотативным значением, но, наоборот, любой коннотативный синоним не 
может заменить доминанту, не нарушая стилистического значения. Доминанта может 
также заменить любой поэтический высокий синоним, но не наоборот.

Таким же функциями обладают фонетические варианты слов в стиле, который Майн-
хольд называет высоким. Эти формы могут заменить другие формы в других стилях (а не 
наоборот) и в том числе формы сценического произношения. Формы сценического про-
изношения остаются недостижимым идеалом в реальной коммуникации. Таким образом 
функциональное употребление доминанты и форм слов в высоком стиле тождественно и 
нет никаких препятствий для того, чтобы перенести термин «нейтральный стиль» (нор-
мальный) с лексики на фонетику.

Различия между стилями Ia и Iб по Майнхольду ничтожны, ситуация регулирует 
вариативность форм, границы чрезвычайно мобильны и их следует объединить в один 
нейтральный (нормальный) стиль.

Положение в разговорном стиле напоминает в основных чертах картину с нейтраль-
ным стилем – разговорные формы выступают как бы в роли доминанты по отношению 
к более низким слоям – сниженному и вульгарному: они могут заменить сниженные и 
вульгарные формы, но не наоборот. Поэтому целесообразно было бы и здесь перенести 
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термин из лексики на доминанту и назвать стили IIа и IIб по Майнхольду разговорным, 
сниженным разговорным и вульгарным.

Следует указать, что границы между стилями не являются абсолютными, они чрез-
вычайно мобильны в особенности в разговорном, сниженном разговорном и вульгар-
ном.

Отношения между партнерами при разговорной речи являются градуальными. Сте-
пень знакомства двух партнеров может определить выбор соответствующего стиля: чем 
более близко они знакомы, тем фамильярнее и небрежнее стиль. Чем больше они дистан-
цируются друг от друга, тем более высок стиль их беседы. Сложность самого предмета 
беседы в свою очередь также влияет на выбор стиля.

Таким образом, мы попытались показать тесную связь между лексикой и фонетикой 
и указать на возможность рассматривать тождественность функций их стилистических 
единиц и их классификацию в едином лексико-фонетическом стилистическом поле.

В немецкой фонетике существуют два термина, которые соответствуют понятию 
«литературное произношение» gemässigte Hochlautung» и «Standardaussprache». Отме-
тим сразу, что ни один словарь не маркирует произношение соответственно стилисти-
ческим нормам.

Хотя впрочем, реальное произношение образцов распространенной немецкой речи 
приводит Г.-Г. Венглер [8], которое он записал на магнитную ленту от представителей 
наиболее важных регионов Германии, оценил статистически с помощью аудиторов и 
репрезентовал в своем частотном словаре. На первом месте выступают наиболее часто-
тные формы, на втором и далее – реже встречающиеся.

В словаре Зибса представлено гиперкорректное произношение, ориентированное в 
основном на сценическое вокалическое и только в отдельных случаях на втором месте 
фиксируется произношение, отражающее высокий стиль. В словаре Дудена, наоборот, 
приводится реальное произношение, отражающее два слоя высокого стиля, причес на 
первом месте фиксируются сниженные формы, как наиболее репрезентативные, а также 
некоторые разговорные варианты. Следует отметить, что в словаре Зибса приводятся 
иностранные слова в форме языка оригинала, а в словаре Дудена приводятся онемечен-
ные варианты. Таким образом, словарь Дудена довольно точно передает реальную ней-
тральную форму литературного произношения.

В заключение отметим, что текучесть, мобильность стилистических границ вытека-
ет из того факта, что в реальной коммуникации не существует стилистически «чистых» 
текстов, выдержанных в одном стиле. В любом «чистом» тексте можно найти элементы 
другого, граничащего с ним, стиля.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОМПОЗИТНОГО ТИПА  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются различные типы неологизмов композитного типа в не-
мецком языке. Особое внимание уделяется лексическим неологизмам, причинам их появ-
ления, способам образования и их функциям в условиях современной коммуникации.

Ключевые слова: собственно неологизм, семантический неологизм, лексический не-
ологизм, коннотации, креативность.

В цiй статьi розглядаются разлiковие складаные неолагiзми в Германскiй мовi. 
Особливо зауважуются лексичнi неолоогiзмi, резон iх зьявлення у мовi, а також iх фун-
кцыi в сучаснiй коммунiкацii.

Ключовi слова: звичайний неологiзм, семантичний неологiзм, лексичний неологiзм, 
коннотацii, креативнiсть.

The article considers various types of composite neologisms in the German language. 
Particular attention is devoted to the lexical neologisms, the reasons for their creation, the 
ways of their composition and their functioning in modern communication.

Key words: neologism proper, semantic neologism, lexical neologism, connotations, 
creativity.

В лингвистике последних лет усиливается интерес к изучению проблем речевых 
инноваций, составляющих часть предмета особой отрасли языкознания – неологии. 
Неология, как научное направление, зародилась в 70-х годах прошлого века, чему спо-
собствовало увеличение роста новых слов во многих языках. В языке не могут не отра-
жаться новые идеи и понятия, появляющиеся с развитием науки и техники, СМИ, об-
щим ускорением темпа жизни. Являясь не только средством общения, но и, в некотором 
смысле, призмой нашего мировоззрения, язык не просто фиксирует всю совокупность 
человеческих познаний об окружающем мире и о самом себе, т. е. новое знание, он дает 
возможность выразить новую интерпретацию, новый взгляд на уже существующие явле-
ния и объекты. Новообразования возникают во всех сферах человеческой деятельности. 
Разнообразны причины их появления, способы образования и цели, которым они служат. 
Изучению этих проблем посвящается все больше исследований и научных работ.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что среди новообразований не-
обходимо различать две группы: новации языка и новации речи (С. И. Алаторцева, 
Ю. К. Волошин, В. Г. Гак, М. М. Каплина, Е. В. Сенько, С. С. Семенова, Н. М. Шанский 
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и др.). В первую группу входят слова, обозначающие новые предметы или понятия, еще 
не вошедшие в активный словарный состав языка. Среди них различают:

а) собственно неологизмы – новое слово обозначает новое понятие;
б) семантические неологизмы – известное ранее слово называет новое понятие;
в) лексические неологизмы – новое слово для существующего явления или объекта.
Вторую группу составляют созданные авторами новации, которые не приобретают 

широкого распространения и не входят в систему языка, они именуются также авторски-
ми окказионализмами [1: 4-5].

Для настоящей статьи интерес представляет первая группа. Собственно неологиз-
мы связаны с новыми референтами: новое слово появляется вместе с новым объектом 
или явлением, новое обозначение соответствует новому понятию, (напр.: der Identity-
Diebstahl, der Planetenkandidat,  die Musikvisualisierung, der Stammzellimport, das Poket-
Bike, das Internettelefonprogramm,   das Arzneimittelausgabenbegrenzungsgesetz, das Rindf
leischetikettierungs-überwachungsaufgabenübertragungsgesetz). Неологизмов такого типа в 
языке большинство, что связано с бурным развитием современного общества во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Роль словообразования в этих коммуникативных 
условиях трудно переоценить. «Словообразовательная система – гибкий механизм, поз-
воляющий оперативно реагировать на меняющиеся коммуникативные потребности об-
щества и создавать типизированные и экономичные языковые средства» [2: 210]. Но-
ваторство и творчество заключается в том, в какие новые схемы и связи помещается 
подлежащий обозначению объект и какой признак или признаки кладутся в основу его 
наименования.

Семантические неологизмы представляют собой новые значения известных ранее 
лексических единиц. Новое значение слова появляется в результате его употребле-
ния в нетипичной ситуации, в новом контексте, в новом дискурсе. Так, например: die 
Zugbombe: 1. mit Sprengstoff gefüllter u. mit einem Zünder versehener Hohlkörper, der im 
Zug explodiert; 2. eine besonders schockierender  auffallender Artikel in der Zeitung; der 
Pflegeroboter: 1. Automat mit beweglichen Gliedern, der ferngesteuert od. nach Sensorsignalen 
bzw. einprogrammierten Befehlsfolgen anstelle eines Menschen bestimmte mechanische 
Tätigkeiten verrichtet; 2. die Mitarbeiter im Pflegeheim.

Наиболее интересны для исследования новые слова третьего типа – лексические не-
ологизмы, иначе переименования, – новые обозначения для уже длительное время сущес-
твующих явлений и предметов и имеющих в языке узуальные наименования. В процессе 
развития общества меняется взгляд на вещи, человек, реагируя на воздействие изменя-
ющихся внешних факторов, постоянно варьирует языковые средства, совершенствуя их, 
что приводит к динамике языковой системы. В условиях коммуникативной потребности 
передать новое видение чего-либо, «в памяти говорящего идет поиск канонической фор-
мы для обозначения референта: если такой формы не находится, автор генерирует новую 
форму, соответствующую данному пучку признаков» [3: 59]. Как только результаты это-
го процесса закрепляются новой лексической единицей (лексикализуются), становится 
возможным говорить о существовании в сознании нового концепта. И эта коммуникатив-
ная потребность в регулярном выражении комплекса смыслов при экономии языковых 
средств лучше всего удовлетворяется с помощью словообразования, в данном случае 
– словосложения. Этот тип композит еще в большей степени свидетельствует о креатив-
ности человеческого мышления.

Реакция на появление лексических неологизмов неоднозначна. С позиции языковой 
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культуры лексические неологизмы можно иногда интерпретировать как результат избы-
точной неологии, право на существование которой, в отличие от необходимой, отрицают 
сторонники чистоты языка – пуристы. По их мнению, переименования просто меняют 
старые обозначения, и с этой точки зрения они нецелесообразны, их появление пурис-
там представляется неразумным. Однако такие имена часто с восторгом принимаются 
носителями языка.

Лексические неологизмы необходимо рассматривать в рамках определенных условий 
их употребления. Процесс переименования неразрывно связан с ситуацией, в которой он 
протекает, в зависимости от которой в языке происходит отбор лексем, отвечающих при-
нципу коммуникативной целесообразности. При рассмотрении условий употребления 
переименований можно выделить следующие типы:

а) классический случай полного вытеснения «старого слова»;
б) преимущественная замена лексическим неологизмом прежних лексем в опреде-

ленных ситуациях;
с) параллельное употребление.
«Социолингвистический анализ новых слов – конкурентов традиционных номина-

ций – позволяет провести условное деление переименований на общелингвистические 
(лексемы, используемые всеми носителями языка) и социолектные (единицы, употреби-
тельные в отдельной социальной группе людей). Примерами социолектных переимено-
ваний являются многочисленные замены слов в жаргоне, молодежном языке, диалектах, 
а также идеологические переименования. При рассмотрении жаргонных и молодежных 
переименований необходимо заметить, что сленговые слова и выражения иногда вытес-
няют общеязыковой вариант, а также часто с ним сосуществуют» [4: 16]. В любом случае, 
лексические неологизмы зачастую более эмоционально окрашены. Например, понятие 
«человек, не справившийся с чем-либо» имеет негативную общественную оценку. По 
мнению носителей языка, лексема Versager утратила эту коннотацию, поэтому она была 
заменена следующими словами: 008-Agent, Blindgänger, Schlappsack, Pennfuzzi (norddt.). 
Потребность в эмоционально окрашенной лексике является одной из причин появления 
семантических неологизмов. С ней связана и другая тенденция в современной комму-
никации – представить определенное явление в том или ином ракурсе, сформировать у 
членов социума «положительное» или «отрицательное» видение чего-либо. Это явление 
имеет место в различных сферах жизни. Например, на рынке труда, когда в век высоких 
технологий и на фоне растущей безработицы необходимо повысить имидж некоторых 
профессий, чтобы сделать их более привлекательными. Яркие примеры этой тенденции 
– «улучшение» наименования: Putzfrau → Raumpflegerin → Cleaningmanager , Friseurin 
→ Hair-Stylistin, Hausmeister → Gebäudemanager, Klempner → Sanitärinstallateur, Ver- 
und Entsorger → Kreislauf- und Abfallwirtschaftfachkraft, Radio- und Fernsehtechniker → 
Informationselektroniker и др.

В процесс образования лексических неологизмов вовлекаются заимствованные 
лексемы, которые придают слову определенную эмоциональную окраску, как правило, 
улучшает «имидж» явления. Например, при сравнении синонимичных сложных слов 
Mörderbande и Killergruppe, …….., что отсутствие внутренней формы у иностранных 
слов порождает своего рода затемненность их истинного смысла, влияющие на коннота-
ции данных слов. Mörder (в том числе и в сложном слове Mörderbande) в любом типе дис-
курса имеет явно выраженные негативные коннотации – это группа людей, совершив-
ших тяжкое преступление и вызывающая резкое негативное отношение окружающих, в 
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то время как Killer (Killergruppe), то есть наемные убийцы, в современной публицистике 
нередко используется без негативных коннотаций, обозначая группу профессионалов.

Особый интерес представляют неологизмы, созданные с помощью словосложения 
с одновременным метафорическим переносом. Аналогия как основа метафоры может 
быть как денотативной, так и ассоциативной. В первом случае речь идет о перцепту-
альном сходстве, во втором – сходство имеет имплицитный, завуалированный характер. 
Например: der Pendelimam (der Mensch,meistens türkischer Abstammung, der alle 3 Monate 
ein- und ausreist, weil ihm die Aufenthaltserlaubnis fehlt), der Aasfresser → der Abfallfresser 
(«Verblödete, die sich brav an den Trog stellen, um das zu fressen, was der Staat ihnen an 
Abfall vorsetzt). Новаторство и креативность сознания проявляется в создании таких на-
именований, на наш взгляд, особенно ярко.

Итак, лексические неологизмы занимают важное место в современном немецком 
языке, создавая особую лексическую подсистему, характерными признаками которой 
являются референтная соотнесенность с уже известным предметом или явлением и вы-
теснение прежнего имени. Переименования помогают понятию вступить в новую фазу 
своего существования, получая наиболее подходящую для современного понимания сло-
весную оболочку.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТІВ «ЕГОЇЗМ» – «АЛЬТРУЇЗМ» У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена вивченню формування концептів «егоїзм» – «альтруїзм» у ні-
мецькій мові. У основу дослідження покладено аналіз вживання лексики, яка утворює 
ці концепти.

В статье исследовано формирование концептов «эгоизм» – «альтруизм» в немецком 
языке на основании анализа лексики, образующей эти концепты.
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This article deals with the investigation of the development of the concepts «egoism» – 
«altruism» in German according to the words that form these concepts.

Мова як відображення людського буття накопичує досвід поколінь, ментальні особ-
ливості пізнання людиною світу і служить найкращим способом опису і визначення 
природи концепту. Одним із класичних визначень концепту прийнято розуміти тлума-
чення О. Кубрякової: «Концепт – термін, що служить поясненню одиниць ментальних і 
психологічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає 
знання й досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального лексикону, 
концептуальної системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці люди-
ни» [17: 226]. Проте багато дослідників дискутують з приводу розмежування концепту 
й поняття, вербалізованої (Джеккендоф, Бабушкін) та частково вербалізованої природи 
(О. Кубрякова, Ю. Апресян, Г. Гачев) концептів тощо. Вивченню мовно-концептуальної 
картини світу, окремих концептів присвячено багато лінгвістичних робіт. Проте вивчен-
ня змісту концептів «егоїзм» – «альтруїзм» на основі формотворчої лексики німецької 
мови ще не було досліджено до цього часу.

Тому метою даної статті став аналіз формування концептів «егоїзм» – «альтруїзм» 
з VIII по ХVIII ст. на матеріалі німецької мови з урахуванням усього спектру їхнього 
мовного вираження.

У давньоверхньонімецькій мові VIII, IX, X ст. вираження концептів «егоїзм» – «аль-
труїзм» відбувалося під опосередкованим впливом суміжних концептів «гріховності», 
«любові», «вірності», «милості». Варто зауважити, що усі стосунки між людьми у цей 
період ґрунтувалися на прикладі вчинків Ісуса Христа. Під любов’ю розуміли, як пра-
вило, безмежну любов Христа до людства. Вона відзначалася безкорисливістю та само-
пожертвою і повинна була стати основою для поводження з ближніми. Зародження кон-
цепту «альтруїзм» представлено словами ginada (на позначення підтримки, допомоги, 
благих діянь Христа заради людини, підґрунтям яких стала любов та милосердя) [1: 82]; 
guati (абстрактний іменник, який у творах Отфріда втілював сучасні значення слів Güte, 
Freundlichkeit, Hochherzigkeit) [1: 83]. Передумова виникнення «егоїзму» – гріхи людс-
тва, з-поміж яких немилосердність до ближнього.

У середньовічних літературних творах акценти у розвитку досліджуваних концептів 
змінюються. На перше місце виходять поняття «вірності», «відданості». У придворній 
ліриці слово triuwe як одна з характеристик любові minna позначала насамперед духов-
ний аспект кохання, основними засадами якого служили відвертість, вірність, відданість, 
співчуття, саможертовна турбота:

« ... im einzelnen äußert sie (triuwe) sich je nach dem Zusammenhang ... als herzliche 
Zuneigung, Anhänglichkeit, Sehnsucht teilnehmendes Mitgefühl, selbstlose, der Aufopferung 
fähige Fürsorge dem anderen gegenüber, als gegenseitige seelische Hihgebung beim 
Einswerden» [2: 74].

Придворна любовна лірика (ХІІІ ст.) на відміну від епічної поезії «Король Ротер» (се-
редина ХІІ ст.) та від «Пісні про Нібелунгів» (початок ХІІІ ст.), демонструє використання 
слова triuwe для передачі виключно людських якостей, а не тільки для характеристики 
ставлення Бога до людей і людства до Творця. У сучасній інтерпретації triuwe можна 
визначити як «абсолютну чесноту альтруїзму» («Tugend des Altruismus schlechthin») [2: 
42].

Крім опосередкованого впливу triuwe на мовне вираження концепту «альтруїзм», у 
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середньовічних літературних джерелах з’являються свідчення про становлення «егоїз-
му». Вербальним аспектом цього концепту стала така лексика: annжmelicheit у значенні 
Selbstsucht [3: 6]; unserheit як характеристика егоїзму Egoismus [3: 470]; ihtekeit на позна-
чення Selbstsucht [3: 97]; sёlphart як назва себелюбної людини Egoist [3: 191].

Приклади вживання цієї лексики виявлені у творах середньовічної містики ХШ – XV 
ст. У працях теолога Генріха Зойзе (ХШ – ХІV ст.) з’являється слово selbstheit (selbheit) 
[6], проте контекст вказує на значення das eigene Sein. Усі 14 слововживань (CB) не від-
повідають значенню «егоїзм». Зокрема, більшість понять, які висвітлював Зойзе, мали 
ще старий зміст, сфокусований на існування (das Sein), а не на моральний аспект [7], 
притаманний творам пізніх містиків (особливо Таулера).

Абстрактний іменник annжmelicheit (annemmenlicheit) на позначення егоїзму зафік-
сований у проповідях Таулера (21 СВ) [4]. Це слово має негативну конотацію і відоб-
ражає морально-етичні вади людини на фоні безгрішності Бога, які суперечать хрис-
тиянському ставленню до оточуючих та добрим вчинкам. Таулер стверджує, що егоїзм 
(annemmenlicheit) – це той Юда, який є в кожному з нас. Він перешкоджає усьому і зни-
щує все, що створив у людині Бог завдяки своїй святості [4: 89]. Іменник ihtekeit як поз-
начення Selbstsucht вжито автором тільки один раз (1 СВ) у сполученні з annemmenlicheit 
для підкреслення згубної дії егоїзму як перешкоди благородним Божим творінням:

«wan unser ichtikeit und annemlicheit die hindert Gott sines edelen werkes in uns» [4: 
205].

Відречення та звільнення від егоїзму (unserheit) стає закликом для середньовічної 
людини. Цей заклик спонукає її позбутися гріха і в такий спосіб наблизитися до Бога:

«das geschicht wanne wir von aller unserheit entwerden und al verwendet» [4: 295].
Проповіді Таулера налічують лише 1 СВ іменника unserheit. Характеристика люди-

ни-егоїста, виражена словом sёlphart, у цього автора відсутня. Слід зазначити, що в епоху 
Середньовіччя людина не виділяла себе з-поміж інших членів суспільства як особистість 
у сучасному розумінні цього слова з притаманними лише їй індивідуальними рисами. 
Морально-етичні якості того чи іншого літературного персонажа визначалися типовими 
для тогочасного суспільства загальними християнськими нормами, які були виражені 
абстрактними іменниками без конкретизованої характеристики особи:

«Das Individuum zeige sich nur durch das Allgemeine, das einer ganzen Kategorie von Men-
schen eigen ist, und nicht durch das organiesierende Zentrum seines Innenlebens» [5: 340].

Цей факт свідчить про те, що іменники-назви осіб на позначення егоїзму не так ши-
роко розповсюджені, як абстракції. Саме такою особливістю середньовічної картини сві-
ту можна пояснити відсутність прикметникового складу у мовному вираженні концепту 
«егоїзм» для даного періоду.

Формування концепту «альтруїзм» у епоху Середньовіччя також проходить під 
впливом загально прийнятої християнської етики на основі типових чеснот, оскільки 
характерним способом самоствердження для особистості християнина стали прини-
ження себе самого (Selbsterniedrigung) і самозречення (Selbstverleugnung) [5: 341]. Тому 
приклади прикметників на позначення концепту «альтруїзм» практично відсутні. Хоча 
поступово окремі прикметники, такі як edel (ahd. edili, який вказував на походження та 
на приналежність до шляхетного роду), розширюють своє значення, що стає передумо-
вою для формування інших концептів, зокрема середньовічної інтерпретації концепту 
«альтруїзм».

На межі ХІІІ – ХІV ст. відбувається зміна значення прикметника edel від позначен-
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ня благородного походження Бога, а згодом і людини – Божого творіння до значення 
vortrefflich (щодо речей) та до надання цьому прикметнику духовно-морального відтінку 
[9]. Проте більшість авторів використовує edel переважно задля підкреслення походжен-
ня дійових осіб та їхньої приналежності до певного соціального стану. Так, «Пісня про 
Нібелунгів» налічує 4 СВ прикметника edel(e), однак жодне СВ не вказує на моральні 
якості героїв [10].

Типовий вираз цього періоду – daz edele herze. Та він не демонструє моральних якос-
тей персонажа, а, як це свідчать твори Готфріда фон Страсбурга, відображає в усій пов-
ноті красу світу, красу природи, жіночу красу [9: 11]. ХІІІ ст. відзначене й поодиноким 
вживанням словосполучення edeler muot (Готфрід фон Страсбург «Трістан»). Воно мало 
значення daz edele herze (у тому числі і в сфері опису почуттів, зокрема внутрішньої 
любові (innige Liebe), а також вживалося як узагальнююча риса внутрішнього чуттєвого 
світу людини для протиставлення її поведінці [9]. Альтруїстична мотивація виразу edeler 
muot залишалася поза увагою середньовічних авторів.

Середньовічна містика XIII ст. надає приклади перенесення значення edel у мораль-
ну сферу. Перш за все це стосується християнської моралі. Але на значення слова впли-
вають і реальні відносини тогочасного лицарського суспільства. З моменту, коли королі 
призначають своїх підданих лицарями не тільки за правом народження, а й за заслуга-
ми, через чесноту останніх (mhd. tugent), відбувається поширення прикметника edel на 
характеристику моральних якостей людини. Провідними заслугами стають благородні 
вчинки. Розповсюджений девіз цього періоду – благородним є той, хто благородно чи-
нить [9: 6].

Вплив гуманістичних ідей ХIV – XV ст. на розвиток німецької мови позначився пе-
рекладами з латинської мови. Нові еквіваленти латинських абстракцій мають суфікси 
-ismus. Популярними стають слова грецького і латинського походження на позначення 
осіб із суфіксом -ist. У ХVІ ст. від цих іменників починають утворюватися прикметники, 
які закінчуються на суфікс -isch. Але прикладів лексики, яка формує як концепт «егоїзм» 
(Egoismus, Egoist, egoistisch), так і концепт «альтруїзм» (Altruism, Altruist, altruistisch) не 
зафіксовано у цей період.

Доба Реформації (XVІ ст.) принесла значні зміни у суспільстві, які вплинули на роз-
виток німецької літературної мови. Перекладаючи Біблію з латинської мови на німецьку, 
Мартін Лютер запроваджує багато нових слів. Проте лексику, яка відображає концеп-
ти «егоїзм» – «альтруїзм», він залишає поза увагою. Ідеї альтруїстичної самопожертви 
втілені у Лютера за допомогою любові до Бога, до ближнього (Liebe), а егоїстичної по-
ведінки – на основі людської гріховності. Однією з найважливіших людських чеснот він 
вважає любов до ближнього. З постулату «Liebe deinen Nehesten als dich selbs» пізніше 
утворився іменник Nдchstenliebe [7: 580], який у сучасному розумінні означає христи-
янську любов до ближнього, готовність піти на жертву заради нього [12: 1119].

Мартінові Лютеру належить переосмислення уже існуючих на той час християнсь-
ких понять і надання їм нового змісту. У його працях лексика набуває нових значень. 
Зокрема, іменник Hertz відображає увесь спектр людської діяльності, відчуття і думки 
людини. У серці йде боротьба між добром і злом. Актуальними для цього часу стають 
похідні від слова Hertz прикметники, які виражають позитивні (barmherzig, gutherzig) і 
негативні моральні якості (irreherzig, verführetherzig) [11].

У XVІІ ст. відбувається перенесення значень окремих слів із релігійної сфери у світ-
ське життя, з-поміж яких визначено іменник Opfer та дієслово (auf -) opfern [13: 96]. Ці 
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слова – приклад того, як жертва заради людини стає таким самим явищем як і жертва за-
ради Бога. Людська здатність пожертвувати своїми інтересами заради інших виявляється, 
перш за все, у її поведінці.

Кінець XVІІ – XVІІІ ст. відзначений у німецькій історії як доба Просвітництва. Ідео-
логія попередніх історичних періодів – лицарська система цінностей (das ritterliche 
Tugendsystem) втрачає своє першочергове значення і вплив на розвиток мовних явищ. 
Важливу роль відіграє у німецькому суспільному житті новий зміцнілий прошарок – бур-
жуазія (Bürgertum). Раннє Просвітництво охарактеризоване утилітарною картиною світу. 
Це означає, що перше місце посідають здоровий глузд і прагматизм буржуазії середнього 
рівня достатку. Одним із ключових слів стає прикметник politisch, який, внаслідок ба-
гатогранного спектру свого використання, має дуже часто відтінок егоїстичного інтри-
ганства [8: 32].

На основі німецької філософії Просвітництва у XVІІІ ст. утворюється буржуазна 
(бюргерська) система цінностей (das bürgerliche Tugendsystem). Її найголовнішою заса-
дою стає здоровий глузд. Він заполоняє усі людські почуття та діяння. Найвище мораль-
не прагнення того часу – мати здоровий глузд і бути благородним: «Ich hoffe, vernünftig 
und edelmütig zu sein» [8: 43]. Німецька поезія моралістичного спрямування (Хагедорн, 
Геллерт) репрезентує цілу низку чеснот, серед яких – Menschenliebe, Edelmut. Вони разом 
з іншими моральними цінностями можуть зробити людей щасливими:

«... Mitleiden, Großmut, Dankbarkeit, Und Menschenlieb’ und Edelmuth wirkt Freud’, und 
Freude nur ist Glück. Fühl Tugenden, so fühlst du Glück» [8: 44].

У XVІІІ – на початку ХІХ ст. укладено словник (Adelung 1784), який відображає склад 
тогочасної літературної мови. Як свідчить дане лексикографічне джерело, у цей період 
з’являються слова на позначення егоїзму: Selbstsucht [16: 50], Egoismus [14], Eigennutz 
[14], Eigennützigkeit як навичка і відповідний душевний стан [14: 1674]. Від цих імен-
ників утворилися відповідні прикметники: selbstsüchtig [16], egoistisch [14], eigennützig 
[14]. Прикметник selbstig вживається тільки у верхньонімецьких діалектах у значенні 
eigen, selbsteigen [16: 50].

Слова Altruismus, Altruist, altruistisch не зафіксовані у словнику, оскільки ці латинські 
запозичення почали вживатися у німецькій мові значно пізніше (у ХІХ ст.) після фор-
мулювання поняття альтруїзм Огюстом Контом (засновником філософської течії Пози-
тивізму). Й. К. Аделунг також не виділяє слова selbstlos, Selbstlosigkeit на позначення 
альтруїзму. Близькою до значення альтруїзму виступає така лексика: großherzig [15], 
edelmütig [14: 1638], aufopfern [14].

Отже, аналіз свідчить про зародження концептів «егоїзм» – «альтруїзм» ще в давньо-
верхньонімецькій мові. Однак чітке вираження понять, які формують концепти, виділити 
не вдалося. Основні засади позитивного чи негативного ставлення до ближніх – хрис-
тиянські постулати. Середньовічні літературні джерела (середньовічна містика) вперше 
демонструють використання лексики, яка безпосередньо вказує на егоїзм. Це підтверджує 
гіпотезу про те що концепт «егоїзм» – первинний за своєю природою. Крім того, фор-
мується він на даному етапі за допомогою абстракцій, що пояснюється особливостями се-
редньовічної картини світу (середньовічна людина не виділяла себе з-поміж інших членів 
суспільства, а наділяла оточуючих типовими загальними рисами). Тому у середньовічній 
літературі відсутній прикметниковий склад концепту та номінативний щодо осіб. Інтен-
сивний розвиток концепту «егоїзм» як засудження гріховних людських недоліків припа-
дає на ХVIII ст., тоді як концепт «альтруїзм» набуває свого розквіту тільки у ХІХ ст.
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Тому, наступним етапом дослідження стане вивчення змісту даних концептів у ХІХ 
– ХХ та на початку ХХІ ст.
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СИНКРЕТИЧНЕ СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ 
ЯК КОМПОНЕНТ КОМУНІКАТИВНИХ ТАКТИК АРГУМЕНТАЦІЇ

У статті синкретичне складнопідрядне речення з підрядним часу вивчається як 
компонент таких комунікативних тактик аргументації, як «посилання на факти», «по-
силання на норми і цінності», «постановка питання». Під «синкретичним» розуміється 
таке складнопідрядне речення з підрядним часу, в якому часові відношення ускладню-
ються додатковими логічними значеннями умови, причини, протиставлення тощо. До-
слідження проводиться на матеріалі сучасної французької мови.

Ключові слова: синкретичне складнопідрядне речення з підрядним часу, комуніка-
тивна стратегія / тактика, аргументація, теза / аргумент(и), мовленнєвий акт.

В статье синкретическое сложноподчиненное предложение с придаточным време-
ни рассматривается как компонент таких коммуникативных тактик аргументации, 
как «ссылка на факты», «ссылка на нормы и ценности», «постановка вопроса». Под 
«синкретическим» понимается такое сложноподчиненное предложение с придаточным 
времени, в котором временные отношения осложнены дополнительными логическими 
значениями условия, причины, протиповоставления и т. п. Исследование проводится на 
материале современного французского языка.

Ключевые слова: синкретическое сложноподчиненное предложение с придаточным 
времени, коммуникативная стратегия / тактика, аргументация, тезис / аргумент(ы), 
речевой акт.

In the article the syncretic complex sentence with temporal clause is analysed as a 
component of such discourse tactics of argumentation as «reference to facts», «reference toponent of such discourse tactics of argumentation as «reference to facts», «reference to 
norms and values», «question». As «syncretic» is treated that complex sentence with tempo-
ral clause in which temporal relations are complicated by supplementary logical meanings 
of condition, cause, opposition, etc. The question is analysed on the material of the French 
language.

Key words: syncretic complex sentence with temporal clause, discourse strategics / tactics, 
argumentation, thesis / argument(s), speech act.

Орієнтація сучасної лінгвістики на функціональний аспект мовних одиниць у кон-
тексті теорії комунікації дозволяє по-новому осмислити навіть ті мовні конструкції, що 
мають довгу традицію вивчення, як, наприклад, складнопідрядне речення (СПР) з під-
рядним часу. Об’єктом нашого дослідження є синкретичне СПР з підрядним часу в су-
часній французькій мові. Під «синкретичним» розуміється таке СПР з підрядним часу, в 
якому часові відношення ускладнюються додатковим значеннями причини, умови, про-
тиставлення тощо [1]. У цій статті робиться спроба дослідити, як синкретичне СПР з 
підрядним часу може функціонувати в комунікативних тактиках аргументації. Ця сфера 
функціонування вивчаємих нами конструкцій була обрана в силу їхньої ускладненості 
логічними значеннями, що, на нашу думку, більш виражені в аргументативному дис-
курсі, ніж в інших видах дискурсу.

У нашому дослідженні ми виходимо з того, що комунікація є стратегічним проце-
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сом, що зумовлюється загальною комунікативною інтенцією мовця, відповідно до якої 
останній і обирає ті чи інші комунікативні тактики. Мовленнєва діяльність людини зу-
мовлюється немовленнєвими цілями, досягнення яких здійснюється під контролем «гло-
бального наміру», або стратегії [2: 50]. У самому загальному розумінні мовленнєва стра-
тегія містить в собі планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних 
умов спілкування і особистостей комунікантів, а також реалізацію цього плану. Інакше 
кажучи, стратегія мовленнєвого спілкування (в іншій термінології – комунікативна або 
мовленнєва стратегія) являє собою сукупність запланованих мовцем заздалегідь і реалі-
зуємих під час комунікативного акту теоретичних ходів, направлених на досягнення ко-
мунікативної мети. Комунікативні стратегії є гнучкими, вони залежать від прагматичних 
чинників і реалізуються за допомогою комунікативних (мовленнєвих) тактик, під якими 
розуміються мовленнєві засоби, що дозволяють досягнути поставлених цілей в конкрет-
ній ситуації [3: 208; 4: 34; 5: 18 та ін.].

У рамках нашої статті ми будемо розуміти аргументацію як дискурсивну стратегію, 
що направлена на вплив на адресата шляхом переконання за допомогою певним чином 
організованого змісту дискурсу [6: 25].

Отже, мета цієї статті – виявити, в якості яких аргументативних засобів може функ-
ціонувати синкретичне СПР з підрядним часу в сучасній французькій мові.

Дослідивши класифікації аргументативних засобів різних авторів [6: 18-21; 7: 18-19; 
8: 129-131; 9: 106-139; 10: 814-832; 11: 64-104; 12: 137-150], ми визначили засоби, реле-
вантні для вивчаємих нами конструкцій: «Посилання на факти», «Посилання на норми і 
цінності», «Постановка питання».

Аргумент «Посилання на факты» Факти – це те, що трапилось або трапляється пос-
тійно. Факти є найпереконливішими аргументами, їх використання надає мовленню 
об’єктивності й достовірності.

Приклад 1. [Сліпий хазяїн запитав у служниці, чи чує вона дзвони]
(1) Je suis sыre qu’il n’y а pas de cloche. (2) D’abord, quand le vent souffle de ce cфtй, 

il est impossible d’entendre sonner les cloches du village. (3) Et puis, а cette heure-ci, je 
me demande bien qui s’amuserait а les faire sonner (P. Boileau, T. Narcejac. Les Visages de 
l’ombre).

За допомогою мовленнєвого акту (МА) (1) мовець реалізує введення тези, причому 
мовець впевнений, що має рацію (je suis sыre). МА (2-3) є аргументами. Вони вводяться 
часовими конекторами d’abord і et puis, що в цьому випадку виконують роль нумера-
тивних конекторів. МА (2-3) містять посилання на факти: (2) – посилання на реальне 
положення справ, що повторюється ([d’habitude] quand le vent souffle de ce cфtй, il est 
impossible d’entendre sonner les cloches du village), (3) – на власний досвід.

Приклад 2. [Розмова чоловіка з дружиною]
– (1) Enfin, sapristi! quand tu fais des choses que je dйsapprouve, j’ai bien le droit de te 

faire des observations.
– (2) Je ne dis pas le contraire, (3) mais tu peux me les faire gentiment! (4) Tu sais bien que, 

quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux (G. Feydeau. Mais n’ te 
promиne donc pas toute nue!).

Із зауваженням чоловіка (1) дружина спочатку погоджується (2). Потім за допомогою 
конектора mais вона реалізує введення тези, яку обґрунтовує за допомогою МА (4), що 
є апеляцією до знань опонента (tu sais bien) щодо реального положення справ, яке має 
узуальний характер.
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До цього аргументативного засобу можна віднести випадки, коли інформація до-
стовірно невідома, але сприймається як істинна, правдива обома комунікантами:

Приклад 3. [Мегре (А) розмовляє зі своїм начальником (В)]
(A 1) – C’est ma premiиre enquкte.
(B1) – Et je vous fйlicite pour le zиle que…
(A2) – Si vous mettez dиs maintenant la Sыretй au courant, c’est la brigade du chef qui 

terminera l’affaire.
(B2-3) – Probablement. Avant tout, si Bob a йtй tuй, il s’agit de retrouver le corps.
(A3) – Du moment que c’est un mort, il peut attendre, n’est-ce pas ? (G. Simenon. La 

Premiиre enquкte de Maigret).
МА (А1) являє собою акт нагадування, відповіддю на який є МА позитивної оцінки 

(В1). У МА (А2) висувається припущення про те, як можуть розвиватися події, і співроз-
мовник підтверджує таку можливість (В2) і пропонує можливий варіант дій (В3). У МА 
(А3) Мегре використовує слова опонента для висунення своєї власної тези.

Аргумент «Посилання на норми і цінності» Аргументи цього типу базуються на со-
ціальних конвенціях, оскільки члени однієї соціокультурної групи поділяють певні пра-
вила поведінки в суспільстві й цінності в різних сферах, галузях. Ці норми і цінності 
охоплюють сфери істинного, естетичного, етичного, гедоністичного, прагматичного 
(корисного, практичного) [10:814]. Хоча поняття норми не обов’язково відповідає прий-
нятому в соціумі стандарту, воно може бути інституціональним і навіть індивідуальним 
стандартом мовця.

Приклад 4. – Eh! ben!… (1) Quand on est invitй chez les gens, on prend ce qu’ils vous 
offrent! (2) Il n’a aucune йducation, ton Chouilloux! (G. Feydeau. On purge bйbй).

МА (1), що реалізується висловлюванням із загальним значенням, є аргументом, 
обґрунтуванням для МА (2). МА (1) містить апеляцію до загальноприйнятої норми по-
ведінки в суспільстві. Використання висловлювання загального значення в конкретній 
ситуацій дозволяє мовцю збільшити ілокутивну силу висловлювання, висловлювання 
набуває більшої категоричності, оскільки окремий випадок представляється як загаль-
нолюдське правило [13:760].

Приклад 5. [Із листа прокурору]
(1) Je vous jure, monsieur le Procureur, que je dis la vйritй. (2) On ne songe pas а mentir 

quand on sent la fin si proche (P. Boileau,T. Narcejac. Les Louves).
У цьому прикладі тезою є МА (1), а МА (2), що реалізується висловлюванням із за-

гальним значенням (D’habitude, les gens ne mentent pas quand ils vont mourir), обґрунтовує 
МА (1).

До цього аргументативного засобу належить також «посилання на авторитет». Аргу-
ментація за допомогою посилання на авторитет заключається в тому, що для підтверджен-
ня або спростування якої-небудь тези використовується апеляція до престижного джерела. 
У ролі авторитету може виступати певна особа (група осіб), так і громадська думка.

Приклад 6. [Із розмови попутників]
(1) Ce serait la neige pour bientфt que зa ne m’йtonnerait pas. (2) Et alors, il pourrait en 

tomber un paquet: (3) quand il neige de bise, il neige а sa guise. (4) Ma mиre le disait. (5) Et 
elle avait raison. (6) Je l’ai vu souvent, et surtout dans cette rйgion des plateaux (B. Clavel. La 
Saison des loups).

Цей приклад має структуру ‘теза (1-2) – аргументація тези (3-6)’. МА (1-2) реалізують 
введення тези ‘випаде багато снігу’. Слідом йде апеляція до авторитету (3-5): висловлю-
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вання загального значення (3) і вказівка на джерело знання (4-5), що супроводжується 
пресупозицією ‘D’habitude, les parents (surtout la mиre) ont raison’. МА (6) є аргументом 
‘посилання на власний досвід’.

Аргумент «Постановка питання» Риторичні питання, будучи експресивно наван-
таженими конструкціями, часто використовуються в аргументації. Їх слід розглядати в 
одному ряду з ораторськими засобами впливу на співрозмовника. Риторичне питання 
слугує для того, щоб надати інформації, що повідомляється, більшої переконливої сили і 
спонукати слухача до усвідомлення її непохитного і незаперечного характеру [14:38].

Приклад 7. [Журналіст запитує в Жюльєна Мае, лідера молодіжної організації, як він 
ставиться до того, що під час організованого ними теракту загинуло п’ятеро дітей]

(1) Je pense qu’aucun homme ni aucune femme, digne de ce nom, puisse souhaiter ou 
approuver la mort de gosses innocents. (2) Mais que sont cinq petites vies humaines quand 
on a l’ambition d’en sauver plusieurs centaines de millions d’autres de la faim, de l’esclavage 
mental, de l’ignorance, de la misиre ? (M. Lancelot. Julien des fauves).

МА (1) спрямований на засудження дій організації і апелює до загальнолюдської цін-
ності ‘життя’ (on ne peut pas approuver la mort), а також до почуттів (gosses innocents). Ко-
нектор mais змінює напрямок аргументації і реалізує введення тези ‘Життя п’ятьох дітей 
ніщо у порівнянні з тією користю, яку принесе ця організація суспільству’ (2), що має 
форму риторичного питання. МА (2) також апелює до почуттів слухачів і містить сему 
‘порятунок від існуючого положення справ’, яке оцінюється зі знаком «–» за допомогою 
емоційно забарвленої лексики (faim, esclavage, ignorance, misиre).

Приклад 8. [Промова генерала]
(1) Je vous salue, messieurs les pompiers! (2) Je salue votre drapeau en la personne si j’ose 

dire de votre banniиre, ornйe d’autant de mйdailles que la poitrine d’un brave. (3) Comme 
disait Napolйon а Austerlitz… (4) Attendez donc! (5) йtait-ce bien а Austerlitz ? (6) Non, 
c’йtait а … (7) D’ailleurs, peu importe! (8) A quoi bon des souvenirs historiques ? (9) A quoi 
bon avoir recours aux paroles des grands quand on peut puiser en soi-mкme ? (10) J’aime 
mieux vous dire tout simplement ce que mon coeur me dicte: merci, messieurs! (11) Vive les 
pompiers de la Membrole! (12) Vive la France et… (13) au revoir! (G. Feydeau. La Dame de 
chez Maxim).

Вітальну промову генерал починає, як і слід, з вітання (1-2). Потім він хоче проциту-
вати Наполеона (3), але апеляція до авторитету не вдається. Генерал спочатку намагаєть-
ся пригадати слова Наполеона (4-6), потім змінює тактику (7). Риторичні питання (8-9) 
дозволяють запобігти комунікативній невдачі й слугують обґрунтуванням наступного 
МА (10), що є апеляцією до почуттів (‘щирість’). Слідом йдуть вітальні вигуки (11-12), 
що також апелюють до почуттів слухачів, і МА прощання (13), трохи незвичайний для 
вітальної промови.

Подібну аргументативну функцію може мати і загальне питання. Використання за-
гальних питань дозволяє мовцю імпліцитно нав’язати свої уявлення і бажання адресату 
[15:39].

Приклад 9. (1) Lвche ce chiffon, sors la tкte du cul de cette machine. (2) Crois-tu qu’une 
fille accepterait de monter lа-dessus, alors qu’elles passent tout l’aprиs-midi а se coiffer ? (B.-
M. Koltиs. Tabataba).

МА (1) являє собою МА директивного типу з ілокутивною функцією ‘порада’. МА 
(2), що має форму загального питання, функціонує як аргумент, обґрунтування поперед-
нього директиву і збільшує його ілокутивну силу.
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Отже, підсумуємо сказане:
1. Синкретичне складнопідрядне речення з підрядним часу може функціонувати як 

компонент комунікативних тактик аргументації і втілювати такі аргументативні засоби, 
як «Посилання на факти», «Посілання на норми і цінності», «Постановка питання».

2. Висловлювання, що реалізується за допомогою синкретичного складнопідрядного 
речення з підрядним часу, набуває більшої ілокутивної сили саме через ускладненість 
цих речень додатковими логічними значеннями повторюваності, узуальності, узагаль-
неності тощо.

Наша стаття є лише першою спробою дослідження функціонування синкретичного 
складнопідрядного речення з підрядним часу в комунікативних тактиках аргументації. 
Це питання, безумовно, потребує подальшої розробки. Перспективи розвідок у цьому на-
прямку ми бачимо у створенні детальної типології аргументативних засобів, що можуть 
бути оформлені синкретичним складнопідрядним реченням з підрядним часу, а також у 
виявленні здатності тих чи інших видів вивчаємих нами речень до оформлення певних 
типів аргументів.
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(Київ, Україна)

ДЕЯКІ НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛЕКСИКИ

Наприкінці 90-х років минулого століття, як констатують французькі мас-медіа, у 
французькій публічній мові з’явилися брутальні слова, які стали її невід’ємною части-
ною. За словами деяких французьких журналістів «Франція вже кілька місяців валяється 
у нечуваній вульгарності. Вона робить це без радощів, але ретельно, як свиня у своєму 
багні» (Жером Дюмулен, газета Express, 10-10-91). Подібні явища відмічаються й по всь-
ому світу.

Послухаємо, як відтворюється жива розмовна мова у французькі пресі та на телеба-
ченні.

«Je suis quand même ministre, merde!» (Я все-таки міністр, трам-тарарам!) (Фреде-
рик Бреден, газета France soir, 11-10-91).

«Imaginez que la vie soit parfaite. Qu’est-ce que ce serait chiant!» (Уявіть собі, що жит-
тя бездоганне. Як це було б огидно!) (Ванесса Параді, газета Le Parisien, 12/13-10-91)

«Il vaut mieux être un enculé de droite qu’un enculé de gauche». (Краще бути правим 
педиком, аніж лівим педиком) (Жан-Марі Бігар, телеканал TF1, 20-09-91).

«Presse qui roule me casse les couilles». (Преса мені морочить дещо) (Пісня Флорана 
Пані).

«Dans ce cas (quand les pouvoirs ne marchent pas bien...) c’est le bordel, permettez-moi 
de le dire». (У цьому випадку (коли влада працює погано) це – бардак, дозвольте мені це 
сказати). (Жерар Лонге, телеканал France 3, 18-11-92).

[Забруднення річки] «Y en a marre de toute cette merde qu’on balance, y en a marre des  
rivières dégueulasses». (Досить всього цього лайна, яке ми викидаємо, досить огидних 
річок). (Радіо Європа 1, 26-01-93).

«Putain, un peu plus, j’y allais [à l’eau]». (Трам-тарарам, ще трохи і я б туди впала [у 
воду] (Флоранс Арто, телеканал Canal +, 9-06-92).

(Про міністра Едіт Кресон): On l’a tellement traitée de tous les noms: folle, conne, pute 
(«Її стільки разів називали психічкою, дурепою, шльондрою...») (Гі Бедо, телеканал TF1, 
20-10-91).

«Non, je ne vous gonflerai pas avec ça, mais je vous demanderai à quelle force le vent 
gonfle vos voiles». (Не буду цим пудрити вам мізки (дослівно: надимати), але спитаю, з 
якою силою вітер надимає ваші вітрила. (радіо France inter, 15-04-93).

«Ça nous arrive de nous faire traiter d’enculés, mais pas une seule fois, je n’ai entendu des 
gens me demander de partir». (Буває, що нас називають педиками, але жодного разу я не 
чув, щоб люди вимагали, щоб я пішов) (Бернар Тапі, газета Le Parisien, 14-02-94).

Під час телемосту молода жінка каже міністру Едуару Баладюру: «J’ai un enfant de 
cinq ans, ça m’emmerderait qu’il ait accès à la drogue». (У мене є дитина п’яти років і мене 
б дістало, якби у неї був доступ до наркоти). (телеканал TF1, 21-04-94).

© Ткаченко О. О., 2008
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За словами Клода Дюнетона, такі слова як «лайно», «дурень», «шльондра», які не-
давно ще не сприймалися майже в усіх сім’ях, раптом перейшли до розмовної мови...  
«Вираз «ти мене дістав» став тим самим, що й «ти мене втомив» сорокових років» [9].

Французький молодіжний сленг являє собою один з найцікавіших лінгвістичних фе-
номенів, обмежених не тільки визначеними віковими рамками, як це ясно із самої його 
номінації, але і соціальними, тимчасовими просторовими рамками. Він існує в середо-
вищі міської учнівський молоді і в окремих більш-менш замкнутих референтних групах 
(наприклад угруповання панків, рокерів і т. д.).

Як усі соціальні діалекти, він являє собою тільки лексикон, що збагачується із загаль-
нонаціональної мови, живе на її фонетичному і граматичному ґрунті.

Молодіжний сленг – це універсалія. По-перше, через його депреціативність: його 
носії дуже критично, іронічно ставляться до усього пов’язаного з тиском державної ма-
шини. Тут відчувається різко виражений ідеологічний момент – «системний» сленг із 
самого свого виникнення протиставляє себе не тільки старшому поколінню, але насам-
перед офіційній системі.

По-друге – це домінування репрезентативної, а не комунікативної функції. Молодіж-
ний сленг – це пароль усіх членів референтної групи.

Третя особливість, що характеризує французький молодіжний сленг як універсалію, 
особливість, що зв’язує його з іншими арго й особливо зі студентським арго – це те, що 
він не просто спосіб творчого самовираження, а й інструмент відгородження від навко-
лишнього соціального середовища.

Отже взагалі молодіжному сленгу, як будь – якому арго і ширше – як будь-якій під-
мові властива деяка розмитість границь. Вичленувати його як замкнуту підсистему, як 
об’єкт спостереження можна лише умовно.

Вивчення і порівняння системи функціональних стилів різних мов приводить до 
висновку, що сленг – це не те, що «висушує, забруднює і вульгаризує усне мовлення» 
того, хто ним користується, а органічна і якоюсь мірою, очевидно, необхідна частина 
цієї системи. Вона дуже цікава для лінгвіста: це та лабораторія, в якій усі властиві при-
родній мові процеси, не стримувані тиском норми, відбуваються в багато разів швидше 
і доступні безпосередньому спостереженню. Що ж до впливу молодіжного жаргону, то 
треба відмітити, що всі соціальні діалекти, на відміну від територіальних діалектів, ні-
коли не бувають першим і єдиним способом комунікації для тих, хто ними користується. 
Молодіжний сленг – це один з функціональних стилів, який використовують носії мови з 
відносно високим рівнем освіти тільки у окремих ситуаціях спілкування. В інших ситу-
аціях вони користуються іншими функціональними стилями.

У першу чергу, своєю виразністю, бешкетною і веселою грою зі словом залучає до 
себе молодіжний сленг, з яким доросла частина населення знайомиться, в основному, 
слухаючи своїх дітей. На тлі сірого офіційного мовлення сленг приваблює свіжою мета-
форичністю, розкутістю, а часом і стислістю позначень.

Але з іншого боку склад сленгу відбиває небезпечний, тривожний факт поширення 
наркоманії: десятки слів і виразів. Сленг свідчить і про стійку побутову ксенофобію (les 
beurs = les enfants des immigrés de l’Afrique du Nord – діти емігрантів з країн Північної 
Африки). Головну ж роль у мові сленгу на наш погляд відіграють спеціальні слова або 
словосполучення-маркери. Ці слова бувають свого роду універсальними повідомлення-
ми, що замінюють довгу послідовність речень, яку, мабуть, просто ліньки вимовляти. 
Наприклад, замість довгого речення Elle fait comme si de rien n’était, можна просто ска-
зати: Elle y moufte pas.
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Молодіжний сленг відрізняється від сленгу іншого типу, по-перше, тим, що ці слова 
слугують для спілкування людей однієї вікової категорії.

По-друге, молодіжний сленг дуже «зациклений» на реаліях світу молоді (багато слів 
на позначення молодіжних реалій, а також випивки та сексу). Сленгові назви відносяться 
тільки до цього світу, таким чином, відокремлюючи його від всього іншого. Найчастіше 
він незрозумілий людям інших вікових категорій.

Завдяки знанню такої спеціальної мови молодь почуває себе членами деякої замкну-
тої спільноти.

У цій лексики нерідкі і досить вульгарні слова й вирази: putain de merde, dèrche, 
troncher, etc.

Таким чином, ці спостереження не дозволяють віднести молодіжний сленг до однієї 
окремо узятої групи нелітературних слів і змушують розглядати його як явище, в якому 
присутні риси кожної з них. Це і дозволяє визначити термін молодіжний сленг, як слова, 
що вживаються тільки людьми визначеної вікової категорії та замінюють повсякденну 
лексику і відрізняються розмовною, а іноді і брутально-фамільярною забарвленістю.

Сленг – це один з найрухоміших, найбільш змінних пластів мови, де відбувається 
поява нових слів і зникнення старих зі швидкістю, не властивою жодному іншому пласту 
мови. Першою причиною настільки швидкої появи нових слів у молодіжному сленгу є, 
звичайно ж, стрімкий розвиток життя. Якщо заглянути в численні журнали, що висвіт-
люють новини ринку, то ми побачимо, що практично щотижня з’являються більш-менш 
значні появи. Багато з таких нових або вже існуючих термінів-назв досить громіздкі і 
незручні в щоденному використанні. Виникає могутня тенденція до скорочення, спро-
щення слів, появи сленгових виразів.

Останнім часом відбулося повальне захоплення молоді комп’ютерними іграми. Це 
знову ж послужило могутнім джерелом нових слів. З’явилися різні слова для тих чи 
інших понять:

– ne rien avoir sur le disque dur: бути ідіотом (дослівно – не мати нічого на вінчестері)
– il y a un bug: тут є проблема (від англійського слова bug, що означає неполадку в 

комп’ютерній програмі).
Не можна також обійти стороною і таку проблему, як перехід слів зі сленгу в розряд 

розмовних. Найчастіше, розмовними стають досить старі сленгові слова, які вже встигли 
притертися. Слово при цьому втрачає своє експресивне забарвлення. «J’ai ras le bol!» 
– це відносно нормальний спосіб сказати: «Я втомився від цього!» Значну роль у цьому 
відіграють газети і журнали. Сленгові слова з’являються у них в основному через те, що 
звичайні відповідні слова незручні при частому використанні або ж взагалі відсутні.

Останнім часом молодіжний сленг починає вживати не тільки молодь, а й люди, які 
не мають ніякого відношення до нього.

Як свідчить французька онлайнова енциклопедія Вікіпедія [13], спочатку одна скла-
дова молодіжного мовлення – верлан вживався у маловихованих колах французьких пе-
редмість і сторонні люди його практично не розуміли.

Верлан (verlan < envers «навиворіт») відомий французькій мові ще з 16 століття. Про-
те якщо тривалий час це явище не набувало широкого розповсюдження, то тепер багато 
слів, утворених у «дзеркальний» спосіб, переставлянням складів, набуло в мові настіль-
ки значного поширення, що їх фіксують уже на тільки словники розмовної мови (пор.: 
«Словарь разговорной лексики французского языка [2], а й великі словники сучасної 
французької мови, зокрема Le Robert (Le Robert, с.1).
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Явище верлану стосується переважно слів дво – й трискладових, у яких переміщають 
склади, перекидаючи початкові назад, а кінцеві вперед. Так постали такі слова як meuf 
(< femme), rep (< père), reum (< mère), zicmu (< musique), cansva (< vacances), goleri (< 
rigoler), auch (< chaud), ouf (< fou), trome (< métro), bata (< tabac) тощо.

Протягом 1970-х та 1980-х років верланом говорили у паризьких передмістях. Він 
був однією складовою дуже особливої ідентичності мешканців передмість-спалень, які 
витягли його із сивої давнини. Потім нові мешканці передмість – емігранти з африкансь-
ких та арабських країн привласнили собі верлан та включили його у свою культуру, особ-
ливо музичну, завезену із США: культуру хіп-хоп.

На початку 1990-х років з’явився так званий музичний рух groove. Він став почат-
ком масового повторного введення верлану у розмовну мову у Франції, головним чином 
серед молодих поколінь. Розповсюдженню верлану у Франції дуже сприяла поява музич-
ного напрямку реп.

Починаючи з 2004 року верлан (головним чином його словник) став вживатися біль-
шістю соціальних класів. Але все-таки, існують деякі території, на яких «чистий» верлан 
використовується повсякденно. Ця мова має свій особливий акцент, абсолютно незро-
зумілий не посвяченому і дуже чітко прив’язаний до певного «кварталу».

Розвиток нових засобів зв’язку, особливо SMS, зробив верлан дуже практичним саме 
через скорочені верланізовані форми, які значно швидше друкувати на клавіатурі, аніж 
їхні еквіваленти офіційною французькою мовою. Це змусило представників середніх і 
високих суспільних прошарків, які часто користуються цими новими засобами зв’язку, 
широко використовувати і розуміти верлан [13].

Французький дослідник Марк Сурдо зазначає, що у мовленні молоді відбуваються 
значні зміни. Він зазначає, що ці сьогоднішні говірки молоді можуть стати розмовною 
мовою завтрашнього дня. [11, 12, 14].

Розглянемо ці зміни у молодіжному мовленні.
У плані фонетики

Мова молоді підсилює рух, який прагне до того, щоб усунути опозицію між /é/ et 
/è/. Можна вважати це явище впливом імміграції з арабських та романських країн, де ця 
різниця не важлива. Помітний також сторонній вплив у палаталізації /d/ у /dZ/ і /t/ у /tS/. 
Так говорять ті, хто говорить про мовлення «djeune» (замість jeune).

У просодиці, якщо у нормативному французькому мовленні наголос завжди ставить-
ся на останній склад слова, то у молодіжному мовленні цей наголос часто переміщується 
на передостанній склад, що наближає французьку мову до усіх навколишніх мов. Фран-
цузький дослідник Фернан Картон каже про це, що «сьогодні ми присутні при відрод-
женні наголосу кінця середньовіччя» [8].

У плані морфології та синтаксису
Зміна синтаксичного класу прикметника «grave» (серйозно, важко), який викорис-

товується як прислівник «Je le kiffe grave « замість «Je l’aime beaucoup», (Я його дуже 
кохаю). Спочатку це явище характеризувало мову передмість. Воно дуже швидко поши-
рилося і було відмічене навіть у словнику Nouveau Petit Robert 2002 року видання. Це 
синтаксичне явище, яке традиційне для арго, може бути пояснене тим, що воно поєд-
нує парадигматичну економію, незмінністю (одна й та сама одиниця для прикметника й 
прислівника) і синтагматичною (артикуляторною) економією. На відміну від арго, цей 
процес у даний момент не використовується систематично, він залишається прив’язаним 
до слова «grave».
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Ця тенденція до незмінності зустрічається також у використанні прямого мовлення 
замість непрямого: «Je ne sais pas qu’est-ce qu’il a fait» (Я не знаю, що він зробив) замість 
прийнятої форми «Je ne sais pas ce qu’il a fait».

У лексичному плані
Саме тут спостерігаються найчисленніші неологізми.
Неологізми по формі відбуваються головним чином через апокопу, аферезу, скоро-

чення. Наприклад афереза, «bleme» замість «problиme», яка полягає в тому, щоб відтина-
ти першу частину слова. Це робить його складнішим для розуміння.

З початку вісімдесятих років, і сьогодні більш ніж колись, верланизация лексичних 
одиниць дозволяє утворити велику кількість неологізмів по формі за допомогою пе-
реставляння складів. Також існує так звана повторна верланізація (тобто повторне пе-
реставляння складів у вже верланізованих словах). У такий спосіб «feumeu» /foemoe/» 
– верлан слова «meuf» /moef/», само створює верлан апокопи від «femm» /fam/.

На письмі
Швидкий розвиток інформатики та мобільного телефону викликали появу нової 

форми письмового спілкування: обмін S.M.S. – скороченої форми щоденного спілкуван-
ня, яка вимагає дуже лаконічних повідомлень.

Для якнайкращого скорочення повідомлення, істотна частина письмового спілкуван-
ня проводиться у формі транскрипції, або у формі фонетичного письма, іноді, із запози-
ченнями з англійської мови.
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ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ  
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ХРИСТИЯНСТВА

В статті досліджується проблема іншомовних запозичень в англійській терміноло-
гії християнства. Особлива увага приділяється аналізу мов – джерел та інтенсивності 
поповнення терміносистеми у різні періоди розвитку мови.

Ключові слова: запозичення, іншомовне слово, давньоанглійський середньоанглійсь-
кий, новоанглійський період.

The article studies the problem of borrowings in the English Christian terminology. Special 
attention is paid to the analysis of source languages and the intensity of terminological system 
growth in different historical periods.

Key words: borrowing, foreign word, Old English, Middle English, New English.

Постійна зацікавленість лінгвістів до запозичень визначається тим місцем, яке їм 
приписується в системі мови. Актуальними для лінгвістів є питання про причину запо-
зичення слів, про етапи, які проходить запозичене слово в тій мові, яка його запозичила, 
про формальні і семантичні зміни, що проходять в запозиченому слові і про залежність 
цих змін від функціонального фактору.

Мета даної статті – дослідити місце запозичень в системі англійської терміноло-
гії християнства. Завданнями статті є: 1) вивчення сутності запозичень та визначення 
шляхів їх дослідження; 2) розробка генетичної та хронологічної класифікації англійсь-
ких християнських термінів. Матеріалом дослідження стали 1150 термінів, відібраних 
методом суцільної вибірки із сфери фіксації [1; 2].

Неможливо назвати жодної терміносистеми, лексичний склад якої складався б з од-
них лише національних слів. Сказане відноситься повною мірою і до англійської термі-
нології християнства. Досвід показує, що в термінології відбувається більше запозичень 
в порівнянні з загальнолітературною мовою. Проведене дослідження свідчить, що із 
1150 досліджених нами термінів англійської терміносистеми християнства 930 одиниць 
являються іншомовними запозиченнями, що становить 80% всіх вивчених слів.

Наявність великої кількості лексичних запозичень в англійській термінології хрис-
тиянства обумовлена низкою екстралінгвістичних та лінгвістичних факторів. До осно-
воположних екстралінгвістичних факторів, які сприяють процесу запозичення в цю тер-
мінологію, відносимо: 1) культурний вплив одного народу на інший; 2) наявність усних 
та письмових контактів; 3) авторитетність мови джерела; 4) умови мовної культури со-
ціальних груп, які приймають нове слово.
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До лінгвістичних факторів можна віднести: 1) відсутність в рідній мові еквівалентно-
го слова для нового предмета чи поняття; 2) тенденція до використання одного запозиче-
ного слова замість описового звороту; 3) намагання підвищити і зберегти комунікативну 
цінність лексичних одиниць; 4) відсутність в рідній мові можливості утворення похідних 
від наявного слова; 5) накопичення в мові реципієнта однотипних слів. До даного пере-
ліку лінгвістичних причин, які викликають лексичні запозичення, Т. А. Журавлева додає 
також полегшене сприйняття запозичень завдяки інтернаціональним мовним елементам, 
«символьність» запозичень [3: 214].

Спостереження над мовним матеріалом показало, що англійська християнська тер-
міносистема була сформована під впливом всіх вищезгаданих факторів. Історична доля 
англійської мови склалась таким чином, що на протязі приблизно п’ятнадцяти століть 
своєї історії, зафіксованої в писемних пам’ятках, вона вступала в тривалі та тісні стосун-
ки з іншими мовами. Цей факт не міг не позначитись на її словниковому складі, до якого, 
як відомо, легко проникають іншомовні запозичення. О. О. Реформатський характеризує 
запозичені терміни як ті, що «не змішуються з звичайними словами: вони окремі, одно-
значні, стоять поза експресією… Вибір мови-джерела цих термінів обумовлений реаль-
ною історичною практикою, тому тут можна показати зв’язок народів і націй, та характер 
їх культурної взаємодії» [4: 120].

Відношення вчених до запозичених слів і взагалі до іншомовного мовного впливу в 
науці було не однозначним. Нерідко воно носило негативний характер, що спричинюва-
ло зниження ролі та місця запозичених слів в мові – основі. І сьогодні у різних авторів 
можна зустріти прямо протилежні оцінки запозичення.

Багато зарубіжних авторів, які досліджували питання англійської лексикології 
(Г. Мак-Найт, Г. Бредлі, Л. Сміт, Е. Уїклі, О. Есперсен, Дж. Гринаф, Дж. Кіттредж та 
інші) стверджують, що розвиток та збагачення англійського словникового складу відбу-
вались головним чином за рахунок лексичних запозичень. Вченні, які висловлюються на 
користь запозичень, вважають, що запозичення розширюють склад мови – реципієнта та 
ведуть до вдосконалення її власних мовних ресурсів. Більш того, за думкою Т. Амірової, 
запозичення приносять в мову «точність вираження, емоційно-експресивне та стилістич-
не різноманіття» [5: 108]. Проте, Н. Н. Амосова заперечує такий підхід до розвитку слов-
никового складу мови, вважаючи, що таким чином «весь хід історичних змін мови буде 
представлений як процес змішання або зхрещення мов, в результаті яких ніби виникає 
принципово нова мова» [6: 10]. Не поділяють думку про позитивний вплив запозичень 
також інші вченні, які вважають зростання кількості запозичень у мові небажаним яви-
щем, яке засмічує мову і перешкоджає розвитку його словотворчих можливостей. Однак, 
за твердженням Т. А. Журавльової, «сьогодні можна вважати загальноприйнятим поло-
ження про те, що в результаті проникнення запозичених слів мова не лише не втрачає 
своєї національної самобутності, але й удосконалюється» [3: 208]. Отже, ми погоджує-
мось з думкою більшості мовознавців і вважаємо запозичення цілком природнім компо-
нентом процесу розвитку мов.

Розглянемо визначення терміна «запозичення». В «Словнику лінгвістичних термінів» 
під редакцією О. С. Ахманової ми знаходимо таке визначення запозичення: «звернен-
ня до лексичного фонду інших мов з метою вираження нових понять, подальшої ди-
ференціації вже наявних та позначення раніше невідомих предметів» [5: 109]. Лінгвіс-
тичний енциклопедичний словник під редакцією В. Н. Ярцевої визначає запозичення як 
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«елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція и. т. д.), перенесений з 
однієї мови в іншу в результаті мовних контактів, а також сам процес переходу елементів 
однієї мови в іншу [7: 158]. Перше визначення характеризує сутність запозичення, ос-
таннє – розрізняє поняття «запозичення» як елемент мови та «запозичання» як процес, 
проте жодне визначення не вказує на конкретні ознаки, які виділяють запозичені слова. 
Це можна пояснити тим, що в сучасній лінгвістичній літературі, на думку С. В. Гринева, 
питання про визначення ознак запозичення втратило свою гостроту і трансформувалося 
в питання про «засвоєння запозичень» (процес втрати ними їх ознак) [5: 110].

Аналіз літератури засвідчує, що існує багато класифікацій запозичень з урахуван-
ням різних аспектів їх розгляду. Найбільш доцільною і науково обґрунтованою, на наш 
погляд, є класифікація, яка враховує час запозичення та мову – джерело. Дійсно, хроно-
логічний аспект (час фіксації запозичення в мові – реципієнті та періоди запозичення) 
практично присутній у всіх роботах по запозиченнях і покладений в основу цілої низки 
досліджень цієї проблеми [5: 111].

Проведене дослідження показало, що генетична різнорідність англійської христи-
янської термінології обумовлена наявністю в її складі лексичних одиниць грецького, 
латинського, французького, скандинавського та в невеликій кількості слів італійського, 
єврейського, та сирійського походження.

Спостереження свідчать, що час проникнення в англійську термінологію християнс-
тва іншомовних слів коливається в межах приблизно з VI до XVШ ст. Найбільш інтен-
сивним надходженням іншомовних християнських термінів до складу англійської мови 
є період XIII – XVIІІ ст.

Перші запозичення англійських термінів християнства обумовлені християнізацією 
Британії в VI ст. Для вираження нових понять потрібний був новий запас слів і давньоан-
глійська мова частково запозичила терміни латинського християнського словника, який 
за походженням, переважно, складався з грецьких слів. До групи ранніх християнських 
запозичень відносяться: abbot (дн.а. abbod; лат. аbbās < грецьк. аbbās «отець», «аббат»), 
bishop (дн.а. biscop; лат. episcopus «єпископ» < грецьк. episcopos «наглядач»), priest (дн.
а. prēost; лат. presbyter < грецьк. presbyterōs «старійшина») та інші [6: 106].

Пізніші латинські запозичення, що відносяться до другої половини X та XI ст. за-
мінили давні народні запозичення та давньоанглійські слова, наприклад: dēcan замість 
tēoþing ealdor «диякон», euangelista замість godspellere «євангелист», firmamentum за-
мість heofon «небо», propheta замість witiзa «пророк» [5: 131]. Латинізми ХІІІ-ХVІІІ ст. 
становлять значну групу слів англійської християнської терміносистеми, які до сьогодні 
лишаються в активному використанні. Прикладом цих запозичень можуть бути терміни: 
admisson «посвячення в сан», assume «взяти (на небо)», salvation «спасіння», vicar «ві-
карій», officiant «священик (що здійснює богослужіння)». Важливо відмітити, що поши-
рення латинської мови на території Англії відкрило для її населення доступ до багатства 
християнської культури.

Широке використання латинської мови було характерним не лише для Англії, але й 
для всієї Західної Європи впродовж приблизно півтори тисячі років. Саме тому, почина-
ючи з XII ст., стає іноді важко визначити, чи являється дане латинське слово в англійській 
мові безпосередньо запозичене з самої латинської мови чи воно потрапило в англійську 
мову з французької. Етимологічний словник на історичних принципах дає посилання на 
альтернативне походження низки слів: catechumen «той, хто готується прийняти хре-
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щення, новонавернений» (O. Fr. catechumene or eccl. L. catechumenus – Gr.catechumenos 
«being instructed»), beatitudes «заповіді блаженства» (O. Fr. beatitude or L. beatitudo f. 
beatus «happy, blessed»), catholic «католицький; соборний, вселенський» (O.Fr. catholique 
or Chr.L. catholicus – Gr.catholicos «general, universal») [9; 10].

Щодо запозичень безпосередньо з грецької мови, то варто зазначити, що деякі слова 
запозичувались у англійську мову в первинно грецькій формі. Аналіз мовного матеріалу 
показав, що кількість таких запозичень в англійській термінології християнства стано-
вить 58 од., що відповідає 4,1% всіх вивчених термінів. Цю групу слів представляють 
терміни: adiaphora «адіафора», Anastasis «воскресіння (Христове); воскресіння мертвих 
(після Другого приходу)», autocephalous «автокефальний» та інші [9; 10].

Наступним багатим джерелом для іншомовних запозичень в англійську мову та анг-
лійську термінологію християнства зокрема була французька мова. З XII ст. дійшли, на-
приклад, такі слова, як: grace «благодать», mercy «милість», saint «святий» та інші. До 
XVII ст. англійська християнська термінологія поповнилась великою кількістю французь-
ких слів, серед яких: religion «релігія», to pray «молитись», to preach «проповідувати». 
Загальна кількість слів французького походження у складі дослідженого нами мовного 
матеріалу становить 50 од., що відповідає 4% загальної кількості термінів. Слід зауважи-
ти, що цілий ряд слів, які прийшли з французької, не є французькими за походженням. 
Такі терміни, як chronicl, atheism, baptism та багато інших походять в кінцевому рахунку 
з грецької мови (відповідно грецьк. chronika «літопис», atheos «без Бога», baptismus «за-
нурення у воду, поховання»). Цікавим виявляється також і факт, що французька мова, за-
вдяки безпосереднім контактам з англійською впродовж ряду століть, стала провідником 
слів з інших мов світу. Так, термін cassock «ряса, сутана, підризник» був запозичений 
у середньоанглійську мову приблизно в 1550 році з французької, до якої він потрапив з 
турецької « quzzak» через італійську «casacca».

Слід особливо підкреслити, що переклади Біблії на англійську мову – Дж.Уікліфа (кі-
нець XIV ст.), У.Тиндаля (XVI ст.) та «Authorised Version of the Holy Bible» (1611), – спри-
яли засвоєнню англійською мовою певної кількості давньоєврейських слів, які залиши-
лись неперекладеними як в грецькій, так і в англійській версії. До їх числа відносяться: 
cherub (дн.-євр. k’rub «крилата істота»), Messiah (дн.-євр. mashiah «помазаник»), seraph 
(дн.-євр. seraph «серафим», пов’язане з дієсловом saraph «горіти», «сяяти») та інші [6:154]. 
Одна частина їх потрапила до англійської мови безпосередньо з єврейської, наприклад: 
ephod – «ефод», corban – «корван» (всього 10 од.), інша – опосередковано через латинську 
мову: rabbi – «раві», sanctum-sanctorum – «святе святих» (2 од.), грецьку та латинську: 
amen – «амінь», sabath – «священий день відпочинку» (10 од), та відповідно грецьку, ла-
тинську, французьку мови: hyssop – «ісоп», мessiahship – «месіанство» (3 од) [9;10].

Проведений аналіз термінів англійської терміносистеми християнства в хроноло-
гічному аспекті дав нам можливість встановити, що її склад поповнювався на протязі 
всіх періодів розвитку англійської мови, але інтенсивність надходження нових одиниць у 
різні періоди була не однаковою. За даними Оксфордського етимологічного словника на 
історичних принципах нами зафіксовано 64 іншомовних слів, які надійшли в англійську 
терміносистему християнства в давньоанглійському періоді. Слід відмітити, що основ-
ною мовою-джерелом надходження термінів у цей період була латинська – 25 одиниць, 
та грецька опосередковано через латинську – 23 одиниці. Порівняно небагато запозичень 
становлять слова єврейської мови (опосередковано через грецьку та латинь) – 6 одиниць, 
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поодинокі приклади запозичень з скандинавської – 5 од. (1 слово «cross» запозичене по-
передньо з латинської) та французької – 4 од. (три з них оригінально латинські, одне 
слово надійшло до латині з грецької).

В середньоанглійський період (1066 – 1475 р.) надходження іншомовних слів до 
складу англійської термінології християнства стає більш динамічним, про що свідчать 
зафіксовані нами 370 одиниць, що майже в п’ять разів більше, ніж за попередній період. 
Дослідження виявило 14 шляхів, якими іншомовні слова прийшли в англійську терміно-
логію християнства в середньоанглійський період:

1) Fr. – L.: faith «віра», salvation «спасіння» (всього 163 од.);
2) L.: consecrate «освячувати, посвячувати», testament «заповіт» (54 од.);
3) Fr. – L. – Gr.: baptism «хрещення», eucharist «євхаристія» (всього 46 од.);
4) Fr.: covenant «заповіт», commendment «заповідь» (всього 24 од.);
5) Fr. or L.: assumption «вознесіння», denomination «деномінація» (28 од.);
6) L. – Gr.: antiphon «антифон», apostasy «віровідступлення» (всього 24 од.);
7) Gr.: angeology «ангеологія» (всього 11 од.);
8) L. – Gr. – Heb.: corban «корван» (дар Богу), Levite «левит» (всього 4 од.);
9) Fr. or L. – Gr.: liturgy «літургія», Decalogue «Декалог» (всього 6 од.);
10) L. – Heb.: rabbi «рабин», sanctum sanctorum «святе святих» (всього 2 од.);
11) Gr. – Heb.: Armageddon «Армагедон (остання битва добра і зла)» (1 од.);
12) Fr. – L. – Gr. – Heb.: messiah «Месія» (всього 3 од.) та інші.
В новоанглійський період (1476 – 1800 р.) інтенсивність надходження нових тер-

мінів в англійську терміносистему християнства залишається майже незмінною, проте 
переважна більшість іншомовних слів тепер є запозичення безпосередньо з латинської 
мови (160 од.). Значну частку складають слова грецького походження, які прийшли в 
англійську термінологію християнства через латинську (88 од.) та латинські запозичення, 
які прийшли в англійську мову через французьку (70 од.). Запозичення з французької 
мови мають відносно невеликий обсяг в англійській термінології християнства новоан-
глійського періоду. Нами зафіксовано 16 шляхів, якими іншомовні слова потрапили до 
терміносистеми в цей період:

1) L: attrition «атриція (розкаяння)», expiation «відкуплення (гріха)» (160 од.);
2) L. – Gr.: apologetics «апологетика», ecclesia «церка» (88 од);
3) Fr. – L.: dispensation «диспенсація», penitence «розкаяння» (70 од);
4) Fr. or L.: depravity «гріховніть», profane «поганський, світський» (57 од.);
5) Fr.: oblation «євхаристія, причастя», cense «кадити (ладаном)» (26 од.);
6) Fr. – L – Gr: apology «апологія», epiphany «Богоявлення» (20 од.);
7) Gr.: hades «пекло», menaion «мінея місячна» (47 од.);
8) Fr. – Gr.: apologist «апологет», apocaliptic «апокаліптичний» (7 од.);
9) Heb.: bethel «святе святих», Belial «беліяар, демон, грішний ангел» (7од.);
10) Gr. – Heb.: Sanhedrim «синедріон» (1 од.);
11) Fr. or L. – Gr.: metodism «методизм, вчення методистів» (3 од.);
12) It.: campanile «звіниця» (2 од.);
13) ON.: cast out «виганяти (бісів)» (1 од.);
14) Fr. – It. – Tk.: cassock «ряса, сутана, підризник» (1 од.) та інші.
Результати проведеного дослідження складу англійської термінології християнс-

тва на наявність в ній іншомовних слів, їх кількості та відсоткового вираження, часу та 
шляхів їх надходження до цієї терміносистеми відображено в загальній таблиці.
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Іншомовні запозичення в англійській терміносистемі християнства

№ Мова-джерело
Кіль-
кість 
слів

% Приклади
Істор. періоди

OE ME NE

1 Gk. 58 6.2 Adiaphora, agape 11 47
2 L.-Gk. 135 8.3 Presbyter, antiphon 23 24 88
3 Fr.-L.-Gk. 67 5.0 Baptism, homily 1 46 20
4 Fr. or L.-Gk. � 0.9 catechumen � 3
5 Fr.-Gk. 7 0.7 Apologist, polytheism 7
� Russ.-Gk. 1 0.1 iconostass 1
7 L. 239 25.7 Altar, assumption 25 54 160
8 Fr.-L. 236 25.4 Advent, anoint 3 163 70
� Fr.-It.-L. 3 0.3 Confessional 3

10 It.-L. 3 0.3 Campanile, inferno 3
11 Fr. 50 5.4 Compline, creationism 24 2�
12 L. or Fr. 85 9.1 Asperges, canticle 28 57
13 Hb. 10 1.1 hallelujah, 3 7
14 L.-Hb. 2 0.2 sanctum sanctorum 2
15 L.-Gk.-Hb. 10 1.1 ephod, cherub, сorban � 4
16 Fr.-L.-Gk.-Hb. 3 0.3 hyssop, Messiahship 3
17 ON � 0.6 fast, meek, fall, gap 5 1
18 L.-Gk.- Syr. 1 0.1 abbot 1
19 L.-Gk.- Aram. 1 0.1 mammon 1
20 It. 3 0.3 mandorla, pilgrimage 1 2
21 Fr.-It.-Tk. 1 0.1 cassock 1

Загалом 930 100 64 370 496
Отже, враховуючи все вищесказане, можна дійти до висновку, що на формування 

англійської термінології християнства мали вплив мови, які генетично були носіями 
християнської ідеології (грецька та латинська), іудаїзму (староєврейська) та ті, з якими 
англійська мова перебувала в тісному контакті в певний історичний період (французька 
мова). Із зафіксованих нами 21 шляхів надходження нових слів до англійської термі-
носистеми християнства найпродуктивнішими є латинська, французька опосередковано 
через латинську та латинська опосередковано через грецьку мови. Найвища інтенсив-
ність надходження нових слів до терміносистеми, яка вивчалась, виявлена в новоанглій-
ський період.

Перспективу подальшого дослідження ми бачимо у детальному вивченні способів 
іншомовних запозичень.
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УДК 808.26-311
Кавалёва А. В.

(Мазыр, Беларусь)

СТРУКТУРНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКІХ САСТАЎНЫХ АЙКОНІМАЎ
(на матэрыяле страчаных адзінак у выніку перайменаванняў ХХ стагоддзя)

У артыкуле разглядаюцца структурныя асаблівасці беларускіх састаўных айконімаў, 
што былі страчаны ў выніку працэса перайменаванняў ХХ стагоддзя. Вылучаны іх ас-
ноўныя структурныя тыпы: атрыбутыўны, намінатыўны, нумератыўны, генітыўны. 
Адзначана, што адметнай рысай з’яўляюцца генітыўныя канструкцыі, якія былі ўласці-
вы беларускай айканіміі 20- х гадоў ХХ стагоддзя.

Ключавыя словы: працэс перайменавання, састаўныя айконімы, структурныя 
тыпы.

У статті розглядаються структурні особливості білоруських складних ойконімів, 
що були втрачені внаслідок процесу перейменування у ХХ столітті. Вилучені їх основні 
структурні типи: атрибутивний, номінативний, нумеративний, генітивний. Відзначено, 
що відмітною рисою є генітивні конструкції, які були властиві білоруській ойконімії 20-х 
рр. ХХ століття.

Ключові слова: процес перейменування, складні ойконіми, структурні типи.
In the article the structural peculiarities of the Belarusian compound oikonyms that were 

lost as a result of alteration of place names in the XXth century are analyzed. Their main 
structural types are attributive, genitive, nominative, numerative. The specific feature of the 
compound oikonyms is the genitive type, which was typical of the Belarusian oikonyms in the 
1920s.

Key words: alteration of place names, compound oikonyms, structural types.
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У ХХ стагоддзі адметнай рысай айканіміі Беларусі з’яўляецца працэс перайменаван-
няў, які быў выкліканы зменай дзяржаўнага ладу пасля рэвалюцыі 1917 года, новай гра-
мадскай ідэалогіяй. Даследчыкамі выдзяляюцца дзве хвалі гэтага працэсу – у 30-я і 60-я 
гады ХХ стагоддзя, калі на дзяржаўным узроўні масава замяняліся традыцыйныя ана-
мастычныя адзінкі, якія, на думку часткі насельніцтва і кіраўнікоў, утрымлівалі пэўныя 
адмоўныя канатацыі. Так, скасоўваліся назвы, што былі нібыта абразлівымі ці «неміла-
гучнымі» (Балванаўка, Язвы), нагадвалі пра былы дзяржаўны лад, сацыяльныя адносіны 
(Царэўск, Стары Фальварак), рэлігію (Царковішча), назвы-этнонімы (Літоўскі Бор) і 
ін., а замяняліся яны на айконімы, якія адпавядалі тагачаснай ідэалогіі. Іх найбольш ты-
повымі апелятывамі выступалі сімвалы часу (сцяг, авангард і інш.), эпонімы (У. І. Ленін, 
С. М. Кіраў і інш.), флоралексемы (бяроза, асіна і інш.). Такія адзінкі фрагментарна, з 
розных пунктаў гледжання разглядалі Я. Адамовіч [1], Э. Бірыла [2], В. Лемцюгова [3], 
Л. Лыч [4], Г. Мезенка [5], В. Шур [6], звяртаючы ўвагу пераважна на вялікую частотнас-
ць такіх онімаў, значную колькасць іх рускамоўных апелятываў, несуаднесенасць боль-
шасці тапаасноў са словаўтваральнымі тыпамі беларускай тапанімічнай сістэмы і інш. 
Адзначым, што з’ява перайменаванняў была ўласціва і іншым рэгіёнам былога СССР, у 
Расіі яна падрабязна разглядалася С. Нікіціным [7], Э. Мурзаевым [8] і інш., у Арменіі 
– А. Сапаравым [9], ва Украіне – Дз. Бучко [10], А. Тараненка [11] і інш.

У сувязі з тым, што ў грамадстве ўзнімаюцца пытанні аб вяртанні былых онімаў, 
а страчаныя айканімічныя адзінкі яшчэ не сталі аб’ектам усебаковага даследавання, іх 
аналіз з’яўляецца актуальным, бо дае магчымасць узнавіць семантычныя адметнасці 
мясцовых намінацый, назвы традыцыйных тыпаў пасяленняў, заняткі тагачаснага на-
сельніцтва і інш. Мы ставім на мэце разгледзець структурныя асаблівасці састаўных ай-
конімаў, страчаных у выніку працэса перайменаванняў у ХХ стагоддзі, што дазволіць 
выявіць тыповыя структурныя рысы полікампанентных адзінак, а таксама вызначыць іх 
асаблівасці, прадуктыўнасць, адметнасці функцыянавання ў беларускай моўнай сістэме.

З розных крыніц намі выяўлена каля 900 айконімаў, што былі заменены ў ХХ ста-
годдзі, састаўныя адзінкі, пад якімі мы ўслед за Н. Падольскай разумеем «уласнае імя ў 
форме словазлучэння», складаюць каля 17% ад усіх зафіксаваных [12: 62]. Структурныя 
тыпы такіх онімаў характэрны для шматлікіх сістэм і падсістэм анамастычнай прасторы, 
што вынікае з прац даследчыкаў Н. Бабушкінай пры аналізе састаўных айконімаў Брэс-
тчыны [13], В. Лемцюговай – айканіміі Міншчыны [14], П. Будзько – Міншчыны і Цю-
рынгіі [15], Н. Герэта – Паўночнай Хмяльніччыны [16], А. Капача – гелонімаў Беларусі 
[17], Н. Багамольнікавай – гідронімаў басейна ракі Прыпяць [18], Г. Івановай – мікра-
тапаніміі Мазырскага Палесся [19], Г. Мезенка – урбанонімаў Віцебска [20] і інш., але 
пласт страчаных айконімаў мае і свае адметныя рысы. Гэтыя полікампанентныя адзінкі 
падзяляюцца на наступныя структурныя тыпы:

атрыбутыўны;
намінатыўны;
нумератыўны;
генітыўны;
змешаны.
Найбольшым у колькасных адносінах з’яўляецца атрыбутыўны тып (64,8% ад усіх 

зафіксаваных), які ўяўляе спалучэнне ад’ектыва ў якасці азначальнага кампанента і апе-
лятыва ці тапоніма ў якасці азначаемага кампанента, што звязаны сінтаксічнай сувяз-
зю. Прадуктыўнымі апелятывамі, якія выступаюць у якасці субстантыўнага кампанента, 
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з’яўляюцца лексемы, што абазначаюць назвы паселішчаў: хутар «адасоблены зямельны 
ўчастак з паселішчам уладальніка» [21: 98] – Парадзінскі Хутар (з 1940 г. Засожжа, 
Мсцісл.); слабада «паселішча на зямлі ўладальніка, насельніцтва якога вызвалялася 
ад прыватнай залежнасці» [21: 52] – Германава Слабада (з 1929 г. Чырвоная Слабада, 
Акц.), Лісцвінская Слабада (з 1925 г. Мархлеўск, Хойн.); аналаг слабод – воля «часовае 
вызваленне новапасяленцаў ад павіннасцей і падаткаў» [21: 116] – Сланеўская Воля (з 
1974 г. Сланева, Навагр.). Зафіксавана таксама і лексема вулька, утвораная пад уплывам 
польскай мовы: Вулька Жандовая (з 1964 г. Лясная, Гр.). Прадстаўлены наменклатур-
ны тэрмін двор «населены пункт, паселішча хутарскага тыпу» [21: 76] – Панскі Двор (з 
1964 г. Перамога, Кам.). Адзінкава зафіксаваны апорныя кампаненты дзярэўня «паселіш-
ча з зямельнымі надзеламі» [21: 121] – Новая Дзярэўня (з 1966 г. Новазаронава, Шум.); 
калонія (лац. пасяленне) – Калонія Сінайская (з 1988 г. Зяльвянка, Зэльв.); буда «шалаш» 
[14: 9], «невялікая будыніна, часовае жыллё» [6: 149] – Жыдава Буда (з 1935 г. Чырвоная 
Буда, Крыч.).

Шматлікую групу ўтвараюць найменні, субстантыўны кампанент якіх значэннем 
апелятыва ўзыходзіць да назваў зямельных надзелаў, участкаў: морг ст.-бел. моргъ, мор-
кгъ «адзінка вымярэння зямлі» [14: 24], морг – мера зямельных плошчаў у Польшчы і 
Літве [22: 241] – Белы Морг (з 1975 г. Светлы, Б-К.); памёт «поле, якое ніколі не апра-
цоўвалася, абложная зямля» [23 (8: 142)] – Доўгі Памёт (з 1964 г. Навасёлы, Бар.); вугал 
– ст.-бел. уголъ «зямельны ўчастак» [14: 11] – Пусты Вугал (з 1964 г. Маліннікі, Глыб.); 
рог – ст.-бел. рогъ «вугал» [14: 29] – Данілаў Рог (з 1940 г. Чырвоны Рог, Хойн.); канец 
«участак ніў, які ўпіраецца ў іншае поле» [14: 19] – Востры Канец (з 1964 г. Рачная, 
Верхн.) і інш.

Вынікі вытворчай дзейнасці, заняткі ці рамёствы прадстаўлены апелятывамі завод 
– Берасцяны Завод (з 1969 г. Чапаеўскі, Лельч.); рудня «прымітыўны руднік, месца зда-
бычы руды» [14: 29] – Папоўская Рудня (з 1924 г. Каменева Рудня, Лоеўскі) і інш.

Азначаемы кампанент семантыкай апелятыва абазначае прыродна-геаграфічныя 
аб’екты: лясныя масівы – Конскі Бор (з 1969 г. Бярозавая Рошча, Смарг.), П’яны Лес (з 
1964 г. Сасновая, Докш.); флору мясцовасці – Бярозавая Вець (з 1940 г. Баранькі, Шум.), 
Царкоўны Асавец «*аса – назва асіны» [14: 7] (з 1977 г. Палявая, Смал.); асаблівасці рэ-
льефу, пераважна адмоўнага – Круты Роў (з 1937 г. Сярэбраны Ручай, Крыч.), Воўчая 
Яма (з 1964 г. Красновічы, Бабр.); гідраграфічныя тэрміны: лука «заварот рэчкі» [14: 22] 
– Папова Лука (з 1938 г. Новая, Рас).

У якасці субстантыўнага кампанента выступаюць і словы-сімвалы савецкага перыяду, 
адзначым, што гэта найменні, якія ўзніклі ў 20-я гады ХХ стагоддзя ў сувязі з пабудовай 
новага грамадства тыпу Чырвоны Сцяг (з 1964 г. Факел, Б.-К.), але праз некаторы час яны 
былі перайменаваны. Абстрактныя паняцці прадстаўлены апелятывамі дух «звышнату-
ральная істота, якая прымае ўдзел у жыцці прыроды і чалавека» [23 (2: 211)]: Святы 
Дух (з 1949 г. Будзёнаўка, Ашм.), дар «тое, што дае прырода» [23 (2: 123)]: Божы Дар (з 
1964 г. Хадакі, Смарг.).

Што да азначальнага кампанента, то ў пераважнай большасці ён выражаецца пры-
належным прыметнікам, які ўтвораны ад уласных імёнаў – Лук’янаў Рог, Юркава Сця-
на; прозвішчаў-мянушак – Белякоў Хутар; назваў пэўных сацыяльных структур – Вулька 
Жандовая (жонд – «дзяржава, урад» [24 (3: 235)]), Панскі Двор і інш. Якасныя ад’ектывы 
ўказваюць, перш за ўсе, на колер аб’екта, сярод якіх пераважае чырвоны – Чырвоны Ду-
най, Чырвоны Сцяг, Зялёны Гай, Чорная Сцежка; на час узнікнення паселішча – Стары 
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Майдан, Новая Беліца; форму ці памер – Круты Роў, Крыжовы Лог, пэўную характа-
рыстыку – Пусты Вугал, Вясёлы Пахар і інш. Адносныя ад’ектывы сведчаць пра флору і 
фауну рэгіёна – Бярозавая Вець, Бярозаўская Слабада, Конскі Бор; пра месцазнаходжанне 
аб’екта – Дальняе Поле; этнічную прыналежнасць – Літоўскі Бор, Жыдава Буда і інш.

Даволі прадуктыўны падтып утвараюць спалучэнні ад’ектыў + тапонім. Азначаль-
нае слова-дэтэрмінант – якасны прыметнік, апорным кампанентам выступае тапонім. 
Такія квалітатыўныя спалучэнні ўтрымліваюць інфармацыю, перш за ўсё, пра пэўны час 
узнікнення паселішча – Стары Болецк (з 1964 г. Новая, Гар.), Стары Фальварак (з 1935 г. 
Леніна, Бых.), пры гэтым выяўлены нават антанімічныя пары: Старое Камачына (з 1939 
г. Кардон, Шум.) – Новае Камачына (з 1937 г. Камачына, Шум.), Стары Мар’янфельд (з 
1964 г. Авангардная, Беш.) – Новы Мар’янфельд (з 1964 г. Малінавая, Беш.). Таксама яны 
ўказваюць на памер паселішча – Малыя Труханавічы (з 1964 г. Зарэчная, Чашн.), Вялікія 
Ляхі (з 1964 г. Лужная, Тал.). Адзінкава сустракаецца ў ролі азначальнага кампанента 
прыметнік у постпазіцыі, які ўказвае на месцазнаходжанне: Ляцк Нізкі (з 1949 г. Чапа-
еўка, Шчуч.).

Сярод полікампанентных адзінак да непрадуктыўнага падтыпу адносім айконімы з 
азначальным кампанентам, які выражаны ад’ектонімам (ці адносна-прыналежным пры-
метнікам): Гарадзішча Палескае (з 1955 г. Ясельда, Пінскі), Жаркоўская Слабада (з 1938 
г. Новыя Жаркі, Клім.).

Нумератыўны тып складае 12,6% і прадстаўлены ў большасці спалучэннем апеля-
тыў + колькасны лічэбнік. Такія адзінкі ўтрымліваюць наменклатурны тэрмін «пасёлак» 
і колькасны лічэбнік у якасці азначальнага кампанента – Пасёлак № 6 (з 1929 г. Уютны, 
Б-К.). Спарадычна сустракаюцца адзінкі, у якіх апорны кампанент спалучаецца з парад-
кавым лічэбнікам, які знаходзіцца ў прэпазіцыі – Пяты Пасёлак (з 1976 г. Усход, Б-К.). 
У нумератыўны тып уваходзіць і падтып тапонім + парадкавы лічэбнік, які служыць, 
перш за ўсё, для выдзялення аб’екта, каб пазбегнуць айканімічнай аманіміі – Чэрапаўка 
ІІ (з 1924 г. Красны Акцябр, Б-К.), Шаламы І (з 1964 г. Чырвоны Усход, Слаўгар.). Сярод 
страчаных адзінак гэтага падтыпу зафіксаваны і тапанімічныя рады: Гавязна І (з 1964 
г. Навапольцы, Стаўбц.) – Гавязна ІІ (з 1964 г. Вішнявец, Стаўбц.), Чарапні ІІ (з 1964 г. 
Яблынька, Віц.) – Чарапні І (з 1964 г. Вішнёвая, Віц.).

Генітыўны тып (14,9%) утвараюць айконімы, што выражаюць прыналежнасць 
аб’екта – Двор Левандоўскага (з 1932 г. Чырвоная Горка, Петр.), Нача Людкевіча (з 1964 
г. Лужайкі, Пол.), а таксама з’яўляюцца ў сваёй большасці айконімамі-прысвячэннямі, 
якія з’явіліся ў 20-я гады ХХ стагоддзя, часта назва давалася па аднайменным калгасе 
– Пасёлак імя Бухарына (з 1937 г. Першамайскі, Ветк.), Пасёлак імя Сталіна (з 1964 г. 
Дружба, Бых.). Частка наватвораў-мемаратываў, што была дадзена ў гонар палітычных і 
дзяржаўных дзеячаў, якія праз некаторы час былі рэпрэсаваны, падлягала перайменаван-
ням. Зафіксаваны таксама айканімічныя адзінкі, што ўзніклі ў ХХ стагоддзі каля прад-
прыемстваў, назва якіх была перанесена на паселішча ў выглядзе генітыўнага словазлу-
чэння – Пасёлак торфапрадпрыемства «Васілевічы ІІ» (з 1959 г. Сасновы Бор, Светл.), 
Пасёлак Гомельскай РТС (з 1965 г. Сонечны, Гом.). Падчас свайго стварэння і функцы-
янавання такія онімы ўяўлялі грувасткія генітыўныя канструкцыі, ад якіх цяжка было 
ўтварыць катайконім і ад’ектонім, у шматлікіх выпадках такія адзінкі не былі ўспрыняты 
мясцовым насельніцтвам.

Да намінатыўнага тыпу (7,2%) адносяцца састаўныя айконімы ў форме недапасава-
ных словазлучэнняў субстантыў + субстантыў у назоўным склоне. Першы кампанент 
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такіх адзінак з’яўляецца пераважна наменклатурным тэрмінам, што абазначае тып па-
селішча – Калонія Белін (з 1964 г. Малінаўка, Драг.), Засценак Дуброва (з 1964 г. Перада-
вая, Раг.). Спарадычна сустракаюцца ўласныя імёны – Іван Бор (з 1939 г. Красны Акцябр, 
Леп.), другі кампанент прадстаўлены пераважна тапонімам: Слабада Дзісна (з 1964 г. 
Луначарскае, Верхн.).

Полікампанентныя айконімы змешанага тыпу прадстаўлены адзінкава і ўяўляюць ат-
рыбутыўна-нумератыўны тып: Гомельскі конны завод № 59 (з 1974 г. Маяк, Гом.).

Такім чынам, сярод састаўных айконімаў, страчаных у выніку перайменаванняў ХХ 
стагоддзя, найбольш прадуктыўным з’яўляецца атрыбутыўны тып, асабліва падтып, у 
якім азначальнае слова выражана прыналежным прыметнікам. Даволі ўжывальнымі вы-
ступаюць нумератыўны і генітыўны тыпы, прычым апошні можна аднесці да адметнай 
структурнай рысы айконімаў-наватвораў ХХ стагоддзя. Намінатыўны і змешаны тыпы 
з’яўляюцца непрадуктыўнымі.

Грунтоўны аналіз структуры састаўных айконімаў, якія былі страчаны ў ХХ стагод-
дзі, паказвае, што ў большасці яны могуць быць вернуты ў тапанімічны ландшафт краі-
ны як знішчаныя па недасведчанасці тагачасных чыноўнікаў.
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СПІС ПРЫНЯТЫХ СКАРАЧЭННЯЎ РАЁНАЎ

Акц. – Акцябрскі, Арш. – Аршанскі, Ашм. – Ашмянскі, Бар. – Барысаўскі, Беш. – Бе-
шанковіцкі, Браг. – Брагінскі, Бых. – Быхаўскі, Б-К. – Буда-Кашалёўскі, Бяр. – Бярэзінскі, 
Верхн. – Верхнядзвінскі, Віц. – Віцебскі, Гар. – Гарадоцкі, Глыб. – Глыбоцкі, Гом. – Го-
мельскі, Гр. – Гродзенскі, Докш. – Докшыцкі, Драг. – Драгічынскі, Зэльв. – Зэльвенскі, 
Кам. – Камянецкі, Карм. – Кармянскі, Клец. – Клецкі, Клім. – Клімавіцкі, Крыч. – Кры-
чаўскі, Лельч. – Лельчыцкі, Леп. – Лепельскі, Л. – Лоеўскі, Мсцісл. – Мсціслаўскі, Нав. 
– Навагрудскі, П. – Пінскі, Петр. – Петрыкаўскі, Пол. – Полацкі, Раг. – Рагачоўскі, Рас. 
– Расонскі, Св. – Светлагорскі, Смал. – Смалявіцкі, Смарг. – Смаргонскі, Ст. – Стаўб-
цоўскі, Тал. – Талачынскі, Хойн. – Хойніцкі, Чашн. – Чашніцкі, Шум. – Шумілінскі, Шч. 
– Шчучынскі.
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ІСТОРІЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ НА -ШИ / -ВШИ, УТВОРЕНИХ 
ВІД ДІЄСЛІВ НА -АТИ, -Е / -Є

Статья посвящена истории акцентологии деепричастий, на -ши/-вши, что образо-
вались от глаголов на -ати, -е/-є, начиная от позднепрасловянского периода до наших 
дней. Изучение истории ударения даёт возможность установить тенденции акценту-
ации слов в историческом развитии языка и, таким образом, позволит глубже понять 
литературные нормы произношения.

Ключевые слова: ударение, деепричастие, акцентуация, парадигма.
The main object of our article is history of participles’ accent what be formed from -ati, 

-etь/-jetь verbs. Learning the history of accent you can establish word accent tendency in 
historical period development of language. So you can understand deeply the literary norm 
of accent.

Key words: stress (accent), participle, accent paradigm.

Серед різноаспектних проблем акцентології важливе місце посідає дослідження тен-
денцій наголошування різних морфологічних класів слів. Досі дослідженню акцентуації 
дієприслівників не приділялося достатньої уваги. Певні питання їх наголошування були 
в полі зору українських лінгвістів. Так, В. Г. Скляренко у своїй статті «З історії акценту-
ації дієприслівників української мови» простежив історію акцентуації в українській мові 
форми називного відмінка однини жіночого роду тих коротких активних дієприкметни-
ків теперішнього часу (згодом дієприслівників на -чи), які утворено від дієслівних основ 
теперішнього часу з суфіксом -і-[1].

Наголошенню дієприслівників присвячено статтю В. М. Винницького «Акцентуація 
дієприслівників у поезії Т. Г. Шевченка», де подається аналіз наголосу вказаного лексико-
граматичного класу слів у поетичному мовленні Кобзаря [2].

Наша робота присвячена історії акцентуації дієприслівників на -ши/-вши, утворених 
від дієслів на -ати, -е/-є від пізньопраслов’янського періоду до нашого часу.

У пізньопраслов’янській мові дієприкметникам на -vъљі, утвореним від дієслів на 
-ati, -etь/-jetь, були властиві три акцентні типи: акцентний тип А (від дієслів з акцентною 
парадигмою а), акцентний тип В (від дієслів з акцентною парадигмою в), акцентний тип 
С (від дієслів з акцентною с) [1: 170].

Акцентний тип А (з первісним кореневим наголосом) мали дієприкметни-
ки *č’ajavъši, *d’ějavъši, *d’yxavъši, *j’ěxavъši, *g’ajаvъši, *k’ajavъši, *k’aš(ь)l’avъši, 

*kl’ikavъši, *kr’ajаvъši, *kr’apavъši, *l’ajavъši, *m’azavъši, *pl’akavъši, *r’ězavъši, 
*s’ějavъši, *s’ypavъši, *t’ajavъši, *t’ykavъši, *v’ějavъši та ін. [3: 173 – 174].

Акцентним типом В (з наголосом на тематичному глосному -а-) характеризува-
лися дієприкметники *breхàvъši, *česàvъši, *drěmàvъši, *xapàvъši, *xotě̀vъši, *kazàvъši, 

*klopotàvъši, *kolyxàvъši, *kQpàvъši, *kQsàvъši, *lamàvъši, *lizàvъši, *maxàvъši, *metàvъši, 
*nizàvъši, *poļskàvъši, *pisàvъši, *rъpъtàvъši, *skakàvъši, *stonàvъši, *stradàvъši, *ščipàvъši, 
*šьpъtàvъši, *trepàvъši, *tъpъtàvъši, *vęzàvъši та ін. [3: 174 – 175].

Акцентний тип С (з первісним кінцевим наголосом) був властивий дієприкметни-
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кам *bl’ьvavъšì, *bьravъšì, *davavъšì, *gъnavъšì *kl’ьvavъšì, *kovavъšì, *oravъšì, *pьravъšì, 
*snovavъšì, *zъvavъšì, *žьdavъšì, *žьvavъšì та ін. [3: 175 – 176].

В українській мові більшість дієприслівників акцентного типу А зберігає первісний 
кореневий наголос:

віявши (Грам., 346; Сл. Укр.), «Ми всі збратались і зсестрились, / новим овіявши ста-
ре...» (Рильський, ІІ, 261), «Розвіявши їх сон, / прибігла сюда з машинами людина...» 
(Сосюра, VІІІ, 180);

гаявши (Сл. Укр.);
дихавши (Сл. Укр.);
діявши (Сл. Укр.);
їхавши: «...колеса підмастить, / В дорогу їхавши, нам приказка велить» (Рильський, 

VІІ, 247), їхавши (Сл. Укр.), «Приїхавши, я три дні / Жила, як у раю» (Л. Українка, І, 
37), «...Приїхавши од Турна з балу, / Пальонки дома ковтанув...» (Котляревський, І, 226), 
«Отож добрались до притунку, / Проїхавши чималий світ...» (Рильський, VІ, 171);

кашлявши (Грам., 361; Сл. Укр.);
каявши (Грам., 346), каявшись (Сл. Укр.), «Басманов сам, покаявшися щиро, / Свої 

полки привів йому до ніг» (Франко, ХIV, 177);
кликавши (Сл. Укр.), «Тим часом, скликавши до себе всіх селян, / Їм волю ознайомив 

даровану плетан...» (Рильський, ІІ, 243);
крапавши (Сл. Укр.);
краявши (Сл. Укр.);
лаявши (Грам., 346; Сл. Укр.);
мазавши (Грам., 369; Сл. Укр.);
плакавши (Тупт., 88 зв.); – плакавши (Грам., 343; Сл. Укр.), «...схвилює серця глиб, / 

Заплакавши з льдського горювання» (Грабовський, ІІ, 152);
різавши (Грам., 369; Сл. Укр.), «Нежданий гість у сяєві ясному, / Як блискавка 

прорізавши блакить» (Рильський, VІІІ, 21);
сипавши (Сл. Укр.), «тоді його із ревнощів убила, / підсипавши отруту у вино» 

(Л. Костенко, 13);
сіявши (Грам., 346; Сл. Укр.), «То бризне дощ дрібний, / як мак, посіявшись на луки, 

на лани...» (Рильський, VІІ, 220);
таявши (Грам., 346);
тикавши (Сл. Укр.);
чаявши (Сл. Укр.).
Дієприслівники акцентного типу В послідовно зберігають в українській мові давнє 

наголошення на тематичному голосному -а-:
брехавши (Сл. Укр.);
в’язавши (Сл. Укр.), звязавши (С. Зиз., 57; Гал., 75, 78 зв.); – «Потому жінку і дитину 

/ Зв’язавши разом, поволік обоє...» (Франко, Х, 422), «...видко, як працює, / не розгинаю-
чись, убогий теся, / зв’язавши ремінцем волосся буйне...» (Л. Українка, I, 422);

дрімавши (Грам., 360; Сл. Укр.);
казавши (Сл. Укр.), «І на конвойних не зирнувши оком, / А проказавши слово на 

привіт...» (Малишко, ІІІ, 349), «Сказавши прваду, зовсім без охоти / Я йду до міста...» 
(Рильський, ІV, 190), «По щирості сказавши, / Так хочеться на світі / ще жити...» (Ба-
жан, І, 175), «Боєць замовкнув, це сказавши, / І трохи ближче підійшов» (Бажан, І, 230), 
«Все тобі сказавши, / як завше, / нині певен, / що ти мені поможеш» (Павличко, І, 131), 
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«Сказавши так, звівсь дибки над степами / І кінчик гілки відщипнув зубами» (Олійник, 
ІІІ, 103), «Сказавши Чураївні, щоб вона, / оскаржена, то значить, сторона, / настановила 
свідків, віри годних» (Л. Костенко, 22);

клопотавши (Сл. Укр.);
колихавши (Сл. Укр.);
купавши (Грам., 360), «...І не мившись, не купавшись, / До роботи йде Бассім...» 

(Франко, ХІІ, 401), купавши (Сл. Укр.), «Мовчить, скупавшися в змовім молоці, / Алея 
волохата» (Рильський, ІІ, 40);

кусавши (Грам., 360; Сл. Укр.);
ламавши (Сл. Укр.), «Зламавши їх бентежні сили, / Онєгін згадував про них...» (Риль-

ський, VІ, 47), «І щоб душа людська горіла, / Зламавши пристрастями мур...» (Малишко, 
ІІІ, 452);

лизавши (Сл. Укр.);
махавши (Грам., 360; Сл. Укр.);
метавши (Сл. Укр.);
низа вши (Сл. Укр.);
писавши (Огон., 146; Грам., 343), написавши (Остр. зб., 174 зв.; С. Зиз., 192; Філ., 17/3, 

32/3 зв.; Гал., 21 зв.; Бар.,364), написавшє (Остр. зб., 224 зв.), списавши (Філ., 27/2 зв.); 
– писавши (Сл. Укр.), «Написавши сю цидулку / Живо, мов з’їв з маслом булку...» (Франко, 
ХII, 444), «...На турецькій карті запис пише, / А списавши, віддає черцеві» (Франко, ХII, 
328);

показавши (Рад., 222, 782), показавшися (Рад.,60, 498); – «Та рак мудрий, діти милі 
/ Показавши хвіст Данилі, / Шусть в коріння під вербу» (Франко, ХIII, 249), «Один кол-
госпник раптом стрепенувся / І, на рухому хмару показавши...» (Рильський, ІІ, 292), 
показавши (Сл. Укр.);

полоскавши (Сл. Укр.);
роптавши (Сл. Укр.);
скакавши (Сл. Укр.);
стогнавши (Сл. Укр.);
страждавши (Сл. Укр.), «І одстраждавши, знов, мабуть, страждав» (Л. Костенко, 

70);
топта вши (Сл. Укр.);
тріпавши (Грам., 361; Сл. Укр.);
хапавши (Сл. Укр.);
хотівши (Сл. Укр.);
чесавши: «...То гребінцем чесавшись уколюсь...» (Гулак-Артемовський, 145), чесавши 

(Сл. Укр.), «Не розчесавши коси, заплелася» (Л. Костенко, 36);
шепта вши (Сл. Укр.);
щипавши (Сл. Укр.).
В українській мові дієприслівники акцентного типу С втратили первісний кінцевий 

наголос і набули суфіксальної акцентуації, що зумовлено впливом форми інфінітива:
блювавши (Сл. Укр.);
бравши: убравши (Філ., 45/3; Гал., 129 зв.); – бравши (Грам., 335; Голоск., 31; Сл. Укр.), 

«Передчуття тривог ввібравши, / Замре. Як завмира живе...» (Малишко, ІІІ, 371), «Дукат у 
них забравши не один / В ім’я господнє» (Рильський, VІІІ, 248), «Тоді, забравши пруссів 
у полон, / На них п’ятою наступив тевтон...» (Бажан, І, 237), «І, відхиливши свій корпус 



79

назад / та набравши поводи на себе, він послабленим / шенкелями осадив Орлика назад» 
(Тичина, І, 355), «Дітей навчають перших літер, / Обравши непомітну путь...» (Малишко, 
І, 315), «...Своє шмаття знов убравши, / Крикнув весело Бассім...» (Франко, ХII, 406);

гнавши (Грам., 335; Сл. Укр.);
дававши (Грам., 346; Сл. Укр.);
ждавши (Грам., 335, 366), «...Не ждавши й хвилини, / Відрік йому перший...» (Гра-

бовський, І, 509-510), «Не ждавши ні години, Я мушу їхати, покинуть рідний край...» 
(Рильський, VІІ, 204), ждавши (Сл. Укр.);

жувавши (Сл. Укр.);
звавши (Грам., 335), «Що Абрамович, звавши сучим сином, / Поїв його шампаном та 

венгжином...» (Рильський, ІV, 155), звавши (Сл. Укр.);
клювавши (Сл. Укр.);
кувавши (Сл. Укр.);
оравши (Грам., 335; Сл. Укр.);
правши (Грам., 335), «Немов Електра стогне спроквола, / Білизну правши...» (Рильсь-

кий, VІІ, 383), правши (Сл. Укр.);
снувавши (Сл. Укр.).
В. М. Винницький також пояснює суфіксальну акцентуацію дієприслівникових форм 

минулого часу аналогією до наголошення інфінітивних основ, від яких походять вище 
названі дієприслівники. У цих дієприслівниках, як і в інфінітиві, акцентованим виступає 
суфікс -ва-: дававши, жувавши [4: 402].

Таким чином, в українській мові більшість дієприслівників на -ши/ -вши акцентних 
типів А та В, утворених від дієслів на -ти, -е/-є, -ати, -е/-є, зберігає первісне наголошен-
ня. Повна втрата первісного кінцевого наголосу дієприслівниками акцентного типу С і 
набуття ними суфіксального наголошування зумовлена впливом акцентуації відповідних 
форм інфінітивів.
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Моделювання префіксально-конверсивних рядів дає змогу дослідити основні семан-
тичні параметри префіксально-конверсивних слів на синхронних зрізах та у діахронній 
протяжності. Словотвірний ряд формується на основі тотожності словотвірного засобу, 
і, моделюючи словотвірні ряди, дослідник отримує можливість побачити процес розвит-
ку мови в новому ракурсі [1: 6; 2: 3]. Матеріалом для дослідження послужила вибірка 
префіксально-конверсивних похідних з NED [3]. На підставі виділення тенденцій поєд-
нання транспонувальних префіксів з конверсивною парою укладено ряд префіксальних 
конверсивів з чотирма префіксами: L1 – L2 – aL1 − bL1 – cL1 – dL1, де L1 – L2 − конверсивна 
пара; a, b, c, d – префікси, які приєднуються до твірної основи (L1).

У ряді з трьома префіксами беруть участь 124 основи. Першим членом конверсивної 
пари у 93,54% рядів виступає основа іменника (116 одиниць). Частка твірних прикмет-
никових і дієслівних основ є малою − 6,46% (8 одиниць). На прикладі ряду L1 L2 

aL1 
bL1 

cL1 – robe, n – robe, v – disrobe, v – enrobe, v – unrobe, v розглянемо характерні ознаки 
семантики конституентів ряду з трьома транспонувальними префіксами, а саме robe, v 
– disrobe, v – enrobe, v – unrobe, v утворені за допомогою процесів конверсії й префіксації 
та їх взаємодії за моделями N → V, pref + N → V. Мотиваційна структура твірного імен-
ника включає шість значень і є складнішою за структуру конверсива, який має лише два 
значення. За кількістю значень robe, v випередило префіксальне відіменникове дієслово 
disrobe, v (три значення). Тому схематично мотиваційні відношення ряду на robe, n мож-
на зобразити таким чином: L1 > L2 < aL1 > bL1 = cL1. Уперше іменник robe з’являється у 
1275 році зі значенням «а long loose outer garment reaching to the feet or the ancles, worn by 
both sexes in the Middle Ages, and still by men of some Eastern nations; a gown». Конверсив-
ний похідний утворився у 1377 році від першого та третього значень твірного іменника 
robe, n («оuter garments or clothes in general» (1575); fig. «а covering or vesture compared to 
a long enveloping garment» (1623)) із значеннями: 1) trans. «to clothe or invest ina robe or 
robes; to apparel, to dress» (1377); 2) intrans. «to put on robes or vestments» (1626). Ці зна-
чення молодші від іменникових, і семантична структура похідного конверсива простіша, 
ніж твірного слова. А.Левицький зазначає, що при конверсії твірної одиниці (robe, n) 
ніби створюється двійник (robe, v) в іншому граматичному класі, конверсивні одиниці 
є особливим типом дериватів, оскільки їх похідність має внутрішній характер [4: 230]. 
Починаючи із XVI ст., від robe, n утворюються префіксальні конверсиви за моделлю pref 
+ N → V: disrobe, v має значення, антонімічне конверсиву robe, v, а саме: 1) trans. «to 
divest or strip of a robe or garment, to undress, strip» (1590); 2) refl. and intr. «to divest oneself 
of clothing; to undress» (1581); 3) transf. and fig. «to divest, strip» (1592). Четвертим еле-
ментом ряду виступає однозначний перехідний префіксальний конверсив enrobe, v, си-
нонімічний полісемантичному конверсиву robe, v із значенням «to put a robe upon, dress 
in a robe. Also transf. and fig». (1593). Він з’явився через 12 років після третього елемента 
ряду. Останній член ряду – префіксальний конверсив unrobe, v зафіксований через п’ять 
років після enrobe, v, у 1598 році, зі значенням, синонімічним disrobe, v, – «to divest of a 
robe or robes». Отже, елементами ряду виступають моносемантичні та полісемантичні 
похідні, серед них є слова із синонімічними (disrobe, v/unrobe, v; robe, v/enrobe, v) та ан-
тонімічними (robe, v – disrobe, v, unrobe, v; enrobe, v – disrobe, v, unrobe, v) значеннями.

У ряді L1 L2 
cL1 

bL1 
aL1 – able, adj – able, v – unable, v – enable, v – disable, v найменша 

часова відстань між конституентами, а мотиваційні відношення є такими: L1 > L2 > cL1 
< bL1 > aL1. Уперше прикметник able, adj (<F f. Lat) зафіксований у XIV ст. із значен-
ням 4) «having the qualifications for, and means of, doing anything; having sufficient power 
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(of whatever kind is needed); in such a position that the thing is possible for one; qualified, 
competent, capable» (1325). Значення able, adj 1) «easy to handle or use» (1382); 2) «suitable, 
fit, appropriate; suited, adapted, fitted» (1398); 5) «having general physical or material strength; 
strong, vigorous, powerful» (1375), 6) «having material resources; influential, powerful, 
wealthy» (1578) у сучасній англійській мові не вживаються. Але у його семантичній 
структурі залишилось одне значення: 7) «having or showing general mental power or skill; 
talented, clever. Said of men and their achievements» (1577-87). Прикметник able, adj послу-
жив твірною основою для дієслова able, v за моделлю N → V із значенням «to fit, adapt; to 
prepare, make ready» (1340). Третє значення конверсива able, v «to endow with fitting power 
or strength; to make capable; to capacitate, or enable (to do anything)», датоване 1506 роком, 
було витіснене префіксальним конверсивом enable, v.

У сучасній англійській мові конверсив able, v не вживається. Четверте значення able, 
v утворилося на основі п’ятого значення твірного прикметника: 4) «to endow with general 
power or skill (of body or mind); to make strong or powerful; to empower, strengthen, confirm 
or fortify» (1483). Дієслово unable, v утворилося шляхом взаємодії конверсії і префіксації 
за моделлю pref + Adj → V через 40 років після утворення конверсива able, v від твірної 
основи прикметника. Однак NED також розглядає ймовірність утворення конституента 
cL1 від полісемантичного префіксального прикметника unable, adj 1) «not able, not having 
ability or power, to do or perform (undergo or experience) something specified» (1380), який 
утворився на основі давньофранцузького inhabile або латинського inhabilis. Значення 
префіксального конверсива unable, v «tr. to render unable, to unfit or incapacitate, to do 
something» теж датоване 1380 роком. Unable, v функціонує також у терміносистемі юрис-
пруденції зі спеціальним значенням «to make legally incapable» (1380), проте значення, 
відповідного досліджуваному, не знаходимо у структурі unable, adj, тому походження 
unable, v від цього прикметника нам видається сумнівним. Ще одне значення префік-
сального конверсива unable, v датоване 1380 роком: 2) «to unfit or incapacitate, to deprive 
of ability or power, in some respect; to disable physically». У сучасній англійській мові 
похідне дієслово unable, v втратило свою функціональність.

Префіксальний конверсив enable, v утворений за моделлю pref + Adj → V у XV ст. з 
неперехідним значенням «to become able, gain strength or power» (1420), однак це значен-
ня вийшло з ужитку. Семантична структура похідного enable, v налічує шість значень, се-
ред яких: 1) «to invest with legal status; to habillitate» (1491); 3) «to give power to (a person); 
to strengthen, make adequate or proficient» (1530); 4) «to regard as qualified or competent; to 
ascribe qualifications to» (1533); 5) «to make possible or easy; also to give effectiveness to 
(an action)», – а у сучасній англійській мові вживається лише 2) «to authorize, sanction, 
empower; to give legal power or license to» (1526). Префіксальний конверсив disable, v ут-
ворений за моделлю pref + Adj → V із спеціальним значенням 2) «to incapacitate legally, to 
pronounce legally incapable» (1485), а також має ще одне спеціальне значення: «to render 
(a man, animal, ship, etc.) incapable of action or use by physical injury or bodily infirmity; to 
cripple» (1491). У 1548 році він набув перехідного значення «to render unable or incapable, 
to deprive of ability, physical or mental, to incapacitate». Четверте значення «to make or 
pronounce of no force or validity» (1552) вийшло з ужитку. За моделлю V → N утворився 
іменник disable, n «the act of disabling; disablement» (1827). Очевидно, префіксальний 
конверсив unable, v був витіснений похідним дієсловом disable, v, семантична структу-
ра якого містить більшу кількість значень, передає більше понять. Пояснюючи цей ме-
ханізм субстантивації (disable, v → disable, n), І.Ревзін зазначає, що деяке слово – неза-
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лежно від своєї початкової семантики – набуває формальних ознак категорій іменника і 
стає іменником. Проте цей випадок є характерним для англійської мови, коли граматичне 
уявлення зворотно впливає на семантику [5: 162].

Твірною основою ряду префіксальних конверсивів L1 
aL1 L2 

cL1 
bL1 є іменник god, n, 

однак його етимологія суперечлива. Мотиваційні відношення у ряді такі: L1 > aL1 < L2 > 
cL1 = bL1. Іменник god, n вперше датується IX ст. із дохристиянським значенням: 1) «a 
superhuman person (regarded as masculine) who is worshipped as having power over nature 
and the fortunes of mankind; a deity» (825), а також у християнському сенсі 5) «as a proper 
name» (825), яке вживається у складі фразеологізмів. Наступне значення god, n розвинув 
через 75 років 2) «an image or other artificial or natural object (as a pillar, a tree, a brute 
animal) which is worshipped, either as the symbol of an unseen divinity, as supposed to be 
animated by his indwelling presence, so as itself possesing some kind of divine consciousness 
and supernatural powers; as idol» (1000). Третє значення твірної основи образне, з приміт-
кою a) transf. «of persons, as objects of adoration, or as possessed of absolute power» (1000); 
b) «of things» (1586). Іменник також володіє термінологічним значенням з терміносисте-
ми мистецтва, а саме театру: 4) Theatr. (so called because seated on high), pl. «the occupants 
of the gallery» (1752).

Конституент ряду aL1, префіксальний конверсив begod, v, із перехідним значенням 
«tr. to make a god of, to deify» (1576) утворився за моделлю pref + N → V при взаємодії 
процесів конверсії й префіксації. Однак begod, v був витіснений синонімом god, v, який 
утворився одночасно з ним за моделлю N→ V. Конверсив god, v датований 1576 роком 
із значенням 2) «godded with God, made partaker of the Divine nature, a phrase used by the 
Familists in the 16 – 17th centuries». Це полісемантичне дієслово через 19 років набуло 
ще одного значення: 1) a) tr. «to make into a god, to deify; to worship as a god;» b) quasi-tr. 
«to god it – to play the god» (1595). Наступний префіксальний конверсив ungod, v (сL1) є 
антонімічним до begod, v і з’явився через 57 років із значенням «to deprive of the qualities 
or position of deity; to undeify» (1627). Конституент сL1 ungod, v набув широкого вжитку в 
англійській мові у 1640–1740 роках. П’ятий член ряду, префіксальний конверсив engod, 
v (bL1), утворився за моделлю pref + N → V наприкінці XIX ст. Вживання дієслова engod, 
v у NED ілюструє приклaд «We might have been as God, yea … engodded» (1874), в яко-
му транспонувальний префікс en- надає йому значення «to bring into a certain condition 
or state». Отже, у конституентів досліджуваного ряду виявлено синонімічні відношення 
між конверсивом god, v і префіксальними конверсивами begod, v, engod, v, які антоніміч-
ні похідному префіксальному дієслову ungod, v.

Характерним для ряду з трьома транспонувальними префіксами, у якому конверсив 
(L2) функціонує на четвертому місці, є ряд L1 

bL1 
сL2,1 L2 

aL1 із твірним іменником tenant, 
n – distenant, v – untenant, v – tenant, v – detenant, v. Мотиваційні відношення між кон-
ституентами ряду мають структуру L1 > bL1 < сL2,1 = L2 > аL1. Полісемант tenant, n (<F f. 
Lat) вперше датується 1292 роком із значенням із терміносистеми юриспруденції 1) «оne 
who holds or possesses lands or tenements by any kind of title. (In English law implying a lord, 
of whom the tenant holds)». Друге значення іменник tenant, n 2) «оne who holds a piece of 
land, a house, etc., by lease for a term of years or a set time» розвинув у 1377 році. На основі 
першого й другого значень твірного іменника утворився конверсив tenant, v – 1) tr. «to 
hold as tenant, to be the tenant of (land, a house, etc.); esp. to occupy, inhabit» (1634). Образне 
значення конверсива «to occupy, fill, take up (a space, etc.)» утворилося на основі значення 
твірного іменника: tenant, n 3) transf. and fig. «one who or that which inhabits or occupies any 
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place; a denizen, inhabitant, occupant, dweller» (1388). Конверсив володіє і неперехідним 
значенням 2) intr. «to reside, dwell, live in» (1650). Перехідне значення відіменникового 
дієслова tenant, v 3) «to let out to a tenant or tenants» (1721) архаїзувалось. Похідне дієсло-
во distenant, v (bL1) – tr. «to deprive of a tenant or occupier» (1594) утворилося за моделлю 
pref + N → V. Через 20 років утворився конституент cL2,1, полісемант untenant, v, перше 
значення якого 1) tr. «to dislodge from a dwelling» датоване 1614 роком. Друге значення 
похідного дієслова untenant, v «to deprive of a tenant or tenants» (1640) утворилось за мо-
деллю pref + N → V. Останнє значення untenant, v датоване 1795 роком «to depart from, 
to quit». Конверсив з’явився через 20 років після утворення префіксального дієслова 
untenant, v, значення якого антонімічні tenant, v. Очевидно, конверсив утворився рані-
ше, оскільки у 1614 році послужив основою для утворення похідного дієслова untenant, 
v. Останній конституент ряду detenant, v (aL1) з’явився через 249 років після утворення 
конверсива tenant, v. Семантична структура detenant, v є простою і володіє лише одним 
значенням: «to deprive, divest, free from, or rid of the thing in question». NED наводить при-
клад вживання префіксального конверсива detenant, v: «Many unsanitary houses have been 
detenanted» (1883). Отже, серед досліджуваних конституентів є три полісеманти: tenant, 
n, tenant, v, untenant, v. У відношеннях синонімічності перебувають detenant, v – distenant, 
v – untenant, v. Похідні дієслова detenant, v, distenant, v, untenant, v антонімічні конверсиву 
tenant, v. Префіксальні конверсиви у терміносистемах не вживаються.

У ряді L1 
cL2 

bL1 
aL1 L2, конституент L2 (конверсив) виступає п’ятим елементом. Імен-

ник mail, n1 (<F) зафіксований у XIV ст. із значенням, яке у сучасній мові не вживається: 
1) «оne of the metal rings or plates of which mail-armour was composed» (1320). Його друге 
значення використовується для позначення збірної назви «аrmour composed of interlaced 
rings or chain-work or of overlapping plates fastened upon a groundwork», «coat of mail» 
(1374). Твірний іменник вживається у трьох підмовах: ткацтва (1731), яструбиного по-
лювання (1486), виготовлення мотузок (1750). Семантична структура твірного іменника 
є складною і об’єднує шість значень. Конституент сL2, похідне дієслово unmail, v, має 
перехідне значення «to break or detach the links of (a mail-coat)» (1412) і утворилося від 
конверсива mail, v1 за допомогою префіксації за моделлю un2- + V → V, однак це видаєть-
ся сумнівним, адже mail, v1 датований лише 1795 роком. Третій конституент ряду bL1, 
dismail, v взято з французької мови. Він має у своїй структурі етимологічний елемент 
dis- і функціонує з перехідним значенням «to divest of mail or armour; to break or strip the 
mail off» (1450). Конституент aL1, перехідне дієслово bemail, v, утворенe за префіксально-
конверсивною моделлю pref + N → V із значенням «to cover with mail» (1594). Останнім 
конституентом ряду є конверсив mail, v1 (L2). Він утворився за моделлю N → V, а частко-
во – за допомогою зворотного словотворення від прикметника mailed, adj «covered with 
or composed of mail or plates of metal» (1382). Похідне дієслово mail, v1 має властивості 
перехідності і володіє одним значенням – «to clothe or arm with or as with mail» (1795). 
Мотиваційні відношення між конституентами ряду такі: L1 > cL2 = bL1 = aL1 = L2.

Варіативність членів ряду L1 – L2 – aL1 – bL1 – cL1 надзвичайно висока. Усі конститу-
енти ряду префіксальних конверсивів із трьома префіксами мають різну швидкість утво-
рення значень. У досліджуваних рядах можемо спостерігати відношення конверсивності 
(god, n → god, v; robe, n → robe, v), витіснення (begod, v) та зворотне словотворення 
(mailed → mail). Моделювання рядів префіксальних конверсивів показує взаємний вплив 
конституентів у процесі еволюції лексикону та тенденції процесів словотворення в анг-
лійській мові.
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СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛАТИНА  
В ОСТАННІ СТОЛІТТЯ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

В статье рассматриваются основные тенденции развития схоластической латыни 
в последние столетия эпохи Средневековья (после ХІІІ века).

In the article the main tendencies of development of scholastics latin language during the 
last centuries of the Middle Ages (after XIII century) are analysing.

Вчені ХІ-ХІІ століття здобули лінгвістичну підготовку в єпископських школах, що 
стало причиною такого блискучого розквіту латинської літератури цього періоду. Але, 
починаючи з ХІІІ століття, ситуація почала швидко змінюватися. В університетах, які 
більшою мірою замінили єпископські школи, діалектика переважала над граматикою, 
факти цікавили студентів більше, ніж витончена форма, заради вивчення теології, права, 
медицини, філософії та природних наук відходили від класичних auctores. Вони біль-
ше не шукали правильний узус в античних моделях, а намагалися самотужки вирішити 
лінгвістичні проблеми. Метою граматики було вже не полегшення вивчення шедеврів 
латинської літератури, а залучання до вивчення логіки. Таким чином, схоластична латина 
поступово втрачала зв’язок з художньою літературою і ставала все більш технічною.

За часів заснування університетів та домішування схоластики, новий характер лати-
ни проявлявся також і в лексиці. Нові думки потребували нової термінології для науково 
точного вираження аналізів та доводів. Багато схоластичних неологізмів довгий час ко-
ристувалися популярністю, наприклад, абстрактні терміни prioritas та superioritas, що 
походять від prior та superior, дієслова типу orgaizare та specificare та відповідні імен-
ники orgaizatio та specificatio, низка іменників на -alitas, що походять від прикметників 
на -alis, такі як tualitas, causalitas, formalitas, individualitas, potentialitas, proportionalitas, 
realitas, spiritualitas, іменники на -ista такі як artista, iurista, occamistathomista, scotista, 
platonista, latinista, humanista [1: 143-144]. Ми вже казали про disputare pro et contra або 
a priori, a posteriori, вирази, що вживалися у викладанні діалектики; збірка повчань, яка 
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німецькою мовою називалася Postille (від лат. postilla), абревіатура слів post illa verba, 
якими починалося пояснення тексту в цей період. Інші новації схоластики були більш 
ефемерними або змінювали значення, наприклад; quodlibetum, загальне обговорення, 
коли слухачі могли запропонувати для обговорення будь-яку проблему змінилося на 
quodlibet, перевірка викладачів. До новацій також відносилися трохи дивні утворення 
типу haecitas, ipseitas, talitas, quiditas, perseitas, velleitas, anitas (відповідь на питання an 
sit aliquid) та інші. Популярність вчення Аристотеля призвела до появи еллінізмів у тек-
стах. Святий Фома Аквінський ввів такі слова як epicheia, eubolia, synderesis, theandrica, 
а вислови Аристотеля пояснюють вживання латинських слів таких як habitus, accidens, 
forma, materia, intellectus, agens та інші. З арабської мови було запозичено багато слів, які 
вживаються й донині algebra, algorismus, cifra, alchimia, chimia, elixir, camphora та інші.

Але найхарактернішою рисою схоластичної латини є простота синтаксису та моно-
тонність стилю. Нові аргументи додаються за допомогою слів item, amplius, praeterea, 
що безкінечно повторюються. Логіка вимагала бездоганної точності у висловлюванні, 
а не розмаїття варіантів за правилами риторики. Вживання образів, які підживлювали 
стиль, було заборонене: точність думки вимагала цілковитої стилістичної сухості. Зі 
старофранцузької мови було запозичено артикль ly на позначення цитати для того щоб 
уникнути будь-якої можливості непорозуміння. Святий Фома висловлювався так, роз-
повідаючи про Сина у своєму трактаті про Трійцю: Melius est quod dicatur ‘semper natus’, 
ut ly ‘semper’ designet permanentiam aeternitatis et ly ‘natus’ perfectionem geniti [2: 127-128], 
[3: 84-85], [4: 211-212], [5: 20-21].

Схоластична латина була надзвичайним явищем. Мова, яку протягом століть роз-
вивали поети і ритори, була достатньо гнучкою, щоб відповідати вимогам нового руху, 
і стала чудовою зброєю на службі думки логіків та метафізиків. Але ті, хто звикли до 
музики цицеронівського красномовства, вважали цю латину шокуючою. І їх реакція була 
навіть жорсткою. На початку XIV століття шанувальники літератури розпочали запек-
лу боротьбу з технічною латиною діалектичної культури. Ратуючи за красу класичної 
літератури, вони відкидали не лише мову схоластики, але й усе, що було створене після 
Античності. Для Петрарки та його прихильників тільки античні автори були прикладом 
латинського красномовства. Після їх епохи, латинський стиль занепав з приходом епохи 
варварства, від якого треба було швидше відійти і відродити римську культуру.

Результатом цієї складної гри було повернення художньої літератури та перемога 
ідей Відродження. Поглиблене вивчення античних джерел стимулювало інтелектуаль-
ний розвиток і звільнило від кайданів динамічні сили гуманізму. Щодо латини, успіх 
Відродження був надзвичайним і загрозливим. Літературні генії незабаром відмовилися 
говорити мовою, в якій наслідування є верховним принципом, а суворий норматизм не 
дає можливості вільно висловлюватися. Науковці пізніше наслідували їх приклад, коли 
вони виявили обмеження узусу наукової мови. Після епохи Відродження латина припи-
нила свій розвиток, а її історія більше не була цікавою з точки зору лінгвістики. Вона 
стала «мертвою мовою».

Така ситуація призвела до непорозумінь. Питання про те, чи є середньовічна латина 
мертвою, живою чи напівживою мовою, стало предметом обговорення. Насправді ж така 
дискусія не є результативною. Мова – це не організм, який народжується, росте, старіє і 
вмирає. Це засіб спілкування між людьми який може добре чи погано функціонувати.

Якщо ми розглядатимемо середньовічну латину з цієї точки зору, ми можемо гово-
рити про соціальні межі її вживання. З цього моменту у країнах Європи латину розуміли 



87

не всі, її узус обмежувався виключним прошарком населення. Латина не була більше 
рідною мовою, а секрети наукової мови були недоступні більшій частині суспільства. З 
іншого боку, середньовічна латина не знала політичних меж. В римській імперії латина 
була державною мовою, яка мала такий же вплив, як і адміністрація римлян.

У Середньовіччі латина була мовою європейського християнства. Вона була мовою 
науки не лише у колишній Романії, а й в Ірландії, Англії, Німеччині, Угорщині, Польщі, 
у скандинавських країнах. У всіх цих країнах науковці писали й розмовляли латиною, 
навчали нею, використовували її у різних функціях політичного і адміністративного жит-
тя, вона була мовою монастирів та церков. У цих колах життя наукової мови не було 
штучним. Латина розвивалася разом з культурою, вона знаходила нові слова для вира-
ження нових ідей, вона прийняла більш просту структуру. Ця здатність середньовічної 
латини змінюватися залежно від потреб людства проявлялася зокрема у двох галузях: в 
ліриці й схоластиці. За часів, коли зводили великі собори, коли Леонін, Перотін та інші 
майстри творили поліфонічну музику, автори писали латиною поеми, які за багатством 
форм і дзвінкістю складали цвіт європейської літератури. Лінгвістична революція була 
значною, хоча вона рухалася в іншому напрямку, до логічної точності і монотонічної 
точності, яких вимагала університетська освіта. Як у першому так і в другому випадку, 
середньовічна латина служила засобом вираження, артистичним чи технічним, залежно 
від потреб.

Дослідження середньовічної латини знаходиться ще на початковому етапі. Почина-
ючи з епохи Відродження об’єктом наукових досліджень виступала антична література. 
Хоча ця література вже була результатом критичної діяльності: наприкінці Античності 
переписували з папірусу на пергамент ті твори, які були гідні того, щоб їх зберегти і 
представляли актуальний інтерес.

Середньовічна література ніколи не була досконалою. Її об’єм був величезним, го-
ловна частина вивчалася поверхнево, більшість галузей лишилася невідомою, а нецікаві 
твори витісняли художню літературу. Тому надзвичайно важливим є вивчення цієї мало-
дослідженої галузі, але передусім треба мати зброю, без якої будь-яка спроба проникну-
ти в цю галузь приречена на поразку.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

У статті розглядаються широкі можливості використання Інтернету при напи-
санні студентами самостійного наукового дослідження з дисципліни «Українська мова 
професійного спрямування»: пошукові системи, електронні каталоги наукових бібліотек, 
віртуальні бібліографічні довідки, електронні бібліотеки та форуми. Відзначається ди-
намічність та різнобічність Інтернету як одного з найбільш універсальних інформацій-
них джерел. Доступ до безмежного масиву інформації сприяє самореалізації студента, 
виявленню його самостійності, індивідуальних нахилів та творчого потенціалу.

Ключові слова: науково-дослідна робота студента, творчий потенціал, ресурси Ін-
тернету, сайт.

В статье рассматриваются широкие возможности использования Интернета при 
написании студентами самостоятельного научного исследования по дисциплине «Ук-
раинский язык профессионального направления» с использованием поисковых систем, 
электронных каталогов, научных библиотек, виртуальных библиографических спра-
вок, электронных библиотек и форумов. Отмечается динамичность и разносторон-
ность Интернета как одного из наиболее универсальных информационных источников. 
Доступ к безграничному массиву информации оказывает содействие самореализации 
студента, выявлению его самостоятельности, индивидуальных качеств и творческого 
потенциала.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студента, творческий потен-
циал, ресурсы Интернета, сайт.

The article examines ample opportunities of use of the Internet during student’s independent 
scientific research on discipline «Ukrainian language of an occupational selection»: search 
engines, electronic catalogues of scientific libraries, virtual bibliographic information, 
electronic libraries and forums. Dynamism and versatility of the Internet as one of the most 
universal information sources is marked. Access to a boundless collection of the information 
assists self-realization of the student, revealing of its independence, individual inclinations and 
creative potential.

Key words: student’s scientific research, creative potential, Internet resources, site.

В умовах переходу від індустріального до інформаційного суспільства особливої 
важливості набуває процес впровадження комп’ютерних технологій в освіту. В якості 
критеріїв розвиненості інформаційного суспільства розглядають: наявність комп’ютерної 
техніки, рівень розвитку комп’ютерних мереж і кількість населення, яке зайняте в ін-
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формаційній сфері, а також використовує інформаційні та комунікаційні технології як у 
професійній, так і в повсякденній діяльності.

Рівень продажу комп’ютерів в Україні постійно зростає. У 2006 році комп’ютерний 
парк України збільшився до 4 млн систем – дещо більше 8 ПК і ноутбуків на 100 українців 
[1]. І хоча нині рівень комп’ютеризації країни вдвічі нижчий, ніж у Польщі, утричі – ніж 
у Чехії (тобто український ринок ПК поки що далекий від насичення), однак в порівнянні 
з минулими роками в Україні відбувається значне зростання продажу комп’ютерів, що 
сприяє рівню розвитку комп’ютерних мереж.

В останні роки все більше вузів в Україні надають можливість студентам і науков-
цям користуватися комп’ютерним класом, включаючи і можливість вільного виходу в 
Інтернет.

Проблема застосування комп’ютерних технологій та Інтернету в навчальному про-
цесі отримала широке освітлення на сторінках періодики впродовж останніх років. Вче-
ними розглядалося використання КТ у різних аспектах. Так, В. Буряк аналізує основні 
напрямки навчальної діяльності в комп’ютерному середовищі [2]; І. Вєтрова відзначає 
вплив комп’ютерів на психологічний розвиток молодших школярів [3]; А. Гафіяк ак-
туалізує увагу на використанні комп’ютерного посібника в навчальному процесі [4]; Т. 
Алексєєнко розглядає особливості впровадження Інтернет-орієнтованої системи дистан-
ційного навчання у закладах освіти [5]; В. Краснопольський розглядає місце Інтернету в 
естетичному вихованні [6] і т. д.

Віддаючи належне глибині проведених досліджень, слід зазначити, що до сих пір 
науковці переважно концентрували свою увагу на дослідженні шляхів застосування при-
кладного програмного забезпечення у навчальному процесі та впливі новітніх техноло-
гій на навчально-виховну діяльність, не приділяючи достатньої уваги широкому вико-
ристанню ресурсів Інтернету. Враховуючи те, що за розвитком глобальних комп’ютерних 
мереж Україна наблизилася до провідних країн світу, актуальною стає потреба вивчення 
використання Інтернету як форми поширення інформації у самостійній роботі студентів 
вищих навчальних закладів.

Метою статті є висвітлення особливостей та можливостей написання студентської 
науково-дослідної роботи (зокрема етапу підбору, опрацювання літератури) з курсу «Ук-
раїнська мова за професійним спрямуванням» за допомогою використання мережі Ін-
тернет.

У навчанні особливе місце посідає самостійна робота студентів над матеріалом, адже 
формування особистості учнів відбувається не тільки під впливом організованого нав-
чального процесу, а й завдяки індивідуальній роботі самих студентів. Особливого зна-
чення набуває індивідуальна робота студента на сучасному етапі, коли до спеціаліста 
висуваються нові вимоги: він повинен вміти оперативно приймати нешаблонні рішення, 
діяти самостійно і творчо. Тут розкриваються індивідуально-психічні особливості учнів, 
їх здібності.

Самостійна робота студента може мати різні види: пошук та опрацювання літера-
тури у вигляді складання тез, написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів, статей; 
підготування виступів; виготовлення таблиць, схем на основі вивченого матеріалу тощо. 
Наприклад, на занятті з української мови професійного спрямування при розкритті теми 
«Термінологія в професійному мовленні» студенти повинні виконати дослідницьку ро-
боту, яка може бути здійснена у вигляді написання статей, тез, доповідей, розробки діло-
вої гри, написання твору-мініатюри, оформлення теми у віршованій формі, розробленні 
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комплекту тестів (з визначенням правильної відповіді), складанні кросворду чи ребусу 
і т. п. Отже, вибір засобів реалізації для творчого опрацювання теми повністю залежить 
від інтересів та нахилів, здібностей до дослідницької роботи кожного студента.

При виконанні самостійної роботи студент має чітко усвідомлювати проблемне за-
вдання і мету роботи, вміти користуватися друкованою літературою, періодичними ви-
даннями та аналізувати, систематизувати отриману інформацію і робити висновки ре-
зультатів діяльності. Відсутність будь-якого з цих компонентів дослідження спричиняє 
незавершення роботи та її недосконалість. Велике значення на всіх етапах дослідження 
має робота з ресурсами Інтернету як одним з найбільш універсальних інформаційних 
джерел.

На сучасному етапі розвитку у самостійній роботі студента використання 
комп’ютерних засобів та можливостей Інтернету зводяться, переважно, до набору та 
друку тексту або до пошуку матеріалу в колекціях студентських робіт. Недоліком даного 
методу написання індивідуально-пошукових робіт є те, що дослідницька діяльність сту-
дента обмежується компіляцією знайденого матеріалу, переважно низької наукової якості, 
використовуються сумнівні джерела отримання інформації і т. п. При цьому виявляється 
низький рівень грамотності робіт, часто текст не відкоригований, насичений стилістич-
ними, орфографічними та пунктуаційними помилками. В такого типу самостійній роботі 
студента повністю відсутня творча складова.

Між тим при написанні наукової роботи з курсу «Українська мова за професійним 
спрямуванням» можливе використання великої кількості Інтернет-ресурсів різної на-
правленості – від пошуку інформації до активного спілкування з іншими студентами 
стосовно теми дослідження, а також з досвідченими фахівцями, які допоможуть знайти 
відповіді на конкретні запитання.

Для написання дослідження можливе широке використання пошукових систем (гло-
бальних – Google, Google Scholar, Scirus, FileWatcher, українських – Ukrop, Meta, Sova, 
Uaportal, російських - Rambler, Yandex, Aport). Важливим для успішного використання 
даного типу Інтернет-ресурсів є вміння правильно побудувати запит, тобто знання як 
загального, так і характерного для певної пошукової системи синтаксису запиту.

Велику допомогу у виборі літератури для написання наукової роботи надають вірту-
альні тематичні каталоги, розташовані на сторінках бібліотек. Серед них виділимо: На-
ціональну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського (nbuv.gov.ua), Бібліотеку Верховної 
Ради України (rada.kiev.ua/LIBRARY), Національну парламентську бібліотеку України 
(nplu.kiev.ua). З їх допомогою можна зробити тематичну підбірку статей в періодичних 
виданнях, потрібної науково-методичної та навчальної літератури.

Втім, використання пошукових систем та віртуальних каталогів іноді потребує знач-
ного часу, адже результати пошуку можуть нараховувати сотні посилань, і їх опрацю-
вання займатиме чимало часу. В цьому випадку студент має можливість звернутися до 
віртуальної бібліографічної довідки. Від пошукових систем і бібліотечних каталогів цей 
спосіб відрізняється тим, що тут відбувається діалог з живою людиною-бібліографом, 
яка підбере як друковані видання, так і електронні посилання на задану тему. Такі пос-
луги надаються на сайтах, які, як правило, присвячені бібліотекам (Національна бібліо-
тека України для дітей – chl.kiev.ua; Рівненська державна обласна бібліотека – libr.rv.ua; 
Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленко В. Г. – korolenko.kharkov.com; Де-
ржавна бібліотека України для юнацтва – 4uth.gov.ua; Національна бібліотека України 
для дітей – chl.kiev.ua та ін.).
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Чималу допомогу можна отримати на сайтах, де наявні електронні варіанти друко-
ваних навчальних посібників, підручників, довідників, методичних вказівок (з дозволу 
авторів, на що звертається в першу чергу увага засновників сторінок!) з різних сфер 
науки (bookz.ru; litportal.kiev.ua; samouchka.net; vuzlib.net; zipsites.ru та ін. Серед різних 
функцій цих сторінок виділимо інформаційну та навчальну, оскільки вони реалізують-
ся в сприянні розвитку української мови та збереженні й розповсюдженні праць відо-
мих дослідників, наукових діячів: словників Б. Грінченка та А. Кримського, порадників 
Б. Антоненка-Давидовича та Є. Чак, навчальних посібників та підручників Б. Кулик, 
Л. Мацько тощо.

Для вивчення української мови також можна звернутися і до електронних підруч-
ників:

– навчальний посібник з сучасної української мови: морфологія (linguist.univ.kiev.ua/
WINS/pidruchn/index);

– у підручнику на сайті mova.info коротко викладено теоретичний матеріал українсь-
кої мови, обґрунтовано основні терміни та поняття, орфоепічні та орфографічні правила; 
наявна практична частина, у якій подаються завдання для засвоєння викладеної теорії та 
набуття навичок;

– довідник з української мови С. Тишковця (mot.narod.ru/mova/movva);
– українська мова на основі підручника І. П. Ющука та правопису (ukrainskamova.

narod.ru) та ін.
На багатьох сторінках Інтернету, підписавшись на розсилку «Новини», можна отри-

мувати на електронну пошту потрібну інформацію стосовно надходження книг з розділу 
мовознавства.

При написанні робіт з «Української мови за професійним спрямуванням» (особливо 
зважаючи на специфіку курсу) чималу допомогу надають різноманітні електронні енцик-
лопедії, словники:

– енциклопедія «Українська мова»: litopys.org.ua/ukrmova; енциклопедія УСЕ: ukrop.
com/ua/encyclopaedia; універсальна енциклопе¬дія Кирила і Мефодія: mega.km.ru

–  служба тематичних тлумачних словників glossary.ru; 
–  перекладні: lingvo.ru (надає не лише переклад слова або словосполучення, а й здій-

снює пошук варіантів написання слова та повнотекстовий пошук слова або словосполу-
чення), translate.ru;

–  синонімів: geocities.com/hommah_chorny;
–  фразеологічний перекладний: ukrcenter.com/library;
–  словник неочевидностей, присвячений труднощам, що виникають при перекладі з 

іноземних мов (moba.kiev.ua/glossary/myproblems);
–  словник родового відмінка (moba.kiev.ua/glossary/genetivus);
–  словник економічних термінів (tspu.edu.ua/Kurs_lekcij/Economics/s0a);
–  словник-антисуржик (arkas-proswita.iatp.org.ua/antysurjyk) та чимало ін.
Під час підготовки дослідної роботи доцільно використовувати публікації в Інтернет-

виданнях («Дзеркало тижня» – zn.kiev.ua; Науково-теоретичний журнал «Мовознавство» 
– ulif.org.ua/ulp/movozn/movozn_cont; «Книжковий огляд» – web-standart.net; Українсь-
кий діловий тижневик «Контракти» – kontrakty.com.ua; «Хрещатик» – kreschatic.kiev.
ua; щоденна всеукраїнська газета «День» – day.kiev.ua тощо). На сторінках періодики 
найчас¬тіше відображаються найактуальніші питання українського правопису, правиль-
ного вживання слів, новини в галузі мовознавства та в сфері діловодства.
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Є сайти, де можна отримати консультацію стосовно суперечливих питань вживання 
слів, правильного написання документів. Наприклад, на сторінці «Уроки державної мови» 
(mova. kreschatic.kiev.ua) існує рубрика, де розміщуються поради, рекомендації, які саме 
слова чи словосполучення найдоцільніше вживати, щоб передати потрібний зміст, ро-
биться застереження про неправильне або небажане, невдале використання тих чи інших 
лексем у певних значеннях, у конкретному контексті (скажімо, тут розглядаються пи-
тання на зразок: «Яка різниця між іменниками овочі, фрукти, городина, садовина?», «Чи 
правомірне вживання слова «облік» у розумінні «обличчя»?», «Яка різниця у значеннях 
слів регістр – реєстр; реверс – реверсон; ширина – широта?» , «Що означають іменники 
предок і пращур, а що – потомок та нащадок?» тощо). Сайт «Я розмовляю українською» 
(arkas-proswita.iatp.org.ua), створений Миколаївською Молодою Просвітою, також при-
свячений українській мові, розбору типових помилок, що зустрічаються в перекладах 
українською мовою з російської. Окрім того, тут розміщено словник-антисуржик.

Серед ресурсів Інтернету можна знайти не лише вузько направлені сайти стосовно 
тих чи інших аспектів розвитку української мови, а й сайти, метою яких є різноплановий 
розгляд мови. Серед них виділимо ті, які найбільше, на нашу думку, можуть сприяти в 
написанні наукової дослідницької роботи з дисципліни «Українська мова професійного 
спрямування», оскільки вміщують в собі не один, а декілька з раніше зазначених аспектів 
допомоги студенту (наприклад, консультацію фахівців, активне спілкування з іншими 
студентами на форумах, наявність літератури, перелік корисних посилань тощо).

Портал «Нова мова» – освітньо-інформаційний проект оновлення української мови 
(novamova.com.ua). Тут у рубриці «Українською – професійно!», послуговуючись нау-
ковими доробками українських мовознавців, інших діячів культури, робиться акцент на 
поверненні до вжитку добірного, неспотвореного, справді українського слова. Наприклад, 
наводяться варіанти неправильного – правильного вживання слів та висловів: діло минуле 
– давня справа, обмін думок – обмін думками, близькі по духу – споріднені духом тощо. 

«Вікіпедія» (uk.wikipedia.org) в категорії «Мовознавство» надає не лише широке тлу-
мачення понять з української мови, але й посилання на інші ресурси Інтернету з галузі 
мовознавства.

На лінгвістичному порталі «Мова-інфо» (mova.info) наявна довідкова служба стосов-
но правильного вживання слів чи висловів. Розділ «Культура мовлення» охоплює широке 
коло мовознавчих питань: Чи правильно ми говоримо? Тонкощі перекладу. Мовна норма. 
Як відмінювати? Запозичення та їхні значення. Якого роду іменник? та ін. Окрім цього, 
на сайті розташовано електронний підручник з української мови.

Електронний тримовний багатотематичний тлумачний словник, а також консультації 
з опублікованих у періодиці статей містяться на сайті Термінологічного центру НДПІА-
СУтрансгаз ДК «Укртрансгаз» (msu.kharkov.ua/tc/ukr/index). Тут надаються відповіді 
на практичні питання у сфері української технічної термінології, що виникають перед 
працівниками галузі в процесі розроблення нормативних документів, звітів та іншої до-
кументації.

Український лінгвістичний портал, створений Українським мовно-інформаційним 
фондом НАН України (ulif.org.ua) має Інтернет-версії лінгвістичних систем «Словни-
ки України»; подає: загальні відомості про електронні та паперові словники, видані за 
програмою «Словники України»; посилання на електронні словники, бібліотеки та фір-
ми-розробники програмного забезпечення, що вивчають мовні питання в різних країнах 
світу.
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Активне спілкування можливе на різноманітних форумах з української мови, де об-
говорюються актуальні мовознавчі питання, новий правопис, суржик, наше мовлення 
тощо: Українська мова та література’s LiveJournal (community.livejournal.com/ua_mova/); 
Форум української мови на Домівка.net (share.net.ua/forum/lofiversion/¬index.php/t1504); 
Мовний форум на ukrcenter.com (ukrcenter.com/forum/default.asp); Форум «Жива ук-
раїнська мова» (community.livejournal.com/slang_ua) про питання вживання сленгу, арго, 
просторіччя, діалектів, говірок. 

Як ми бачимо, існує чимало можливостей для написання студентської дослідної ро-
боти за допомогою Інтернету. Але перераховані нами можливості не є вичерпними. До 
кожного завдання потрібно підходити індивідуально, адже самостійна робота передбачає 
творчість та мобільність у пошуку вирішення завдань.

Після написання дослідження, а зокрема статті чи тез, можливе їх подальше вико-
ристання за допомогою мережі Інтернет. На сучасному етапі розвитку багато вищих 
навчальних закладів мають власні сайти, де подається інформація про науково-дослідну 
роботу студентів та проведення студентських конференцій (зазначається тематика, сек-
ції, дата їх проведення). Тут організаторами передбачається спілкування за допомогою 
Інтернету, результатом якого є видання у збірнику наукових студентських робіт відповід-
ного вищого навчального закладу. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій існує багато 
можливостей при написанні студентської індивідуально-пошукової роботи. Застосуван-
ня Інтернет-ресурсів дозволяє збільшити обсяг інформації, прискорити пошук різних 
джерел дослідження, розширити діапазон пошуку, не обмежуючи його документальним 
об’ємом однієї бібліотеки. Воно можливе на всіх етапах підготовки наукової роботи, 
включаючи і презентацію на конференціях. Доступ до безмежного масиву інформації, 
яким є Інтернет, сприяє самореалізації студента, виявленню його самостійності, індиві-
дуальних нахилів та творчого потенціалу.

Варто зазначити, що тенденції розвитку інформаційних технологій в Україні відкри-
вають широкі можливості для наукових досліджень і змінюють погляд на проблему ін-
формаційного забезпечення навчального процесу.
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ФОРМУВАННЯ НОВОГО ОБРАЗУ ЖІНКИ В ПРЕСІ ДОНЕЧЧИНИ ХХІ ст.  
ТА ЙОГО СПРИЙНЯТТЯ ЧИТАЧАМИ ВИДАНЬ

У статті розглядається проблема формування нового образу жінки на сторінках 
сучасних друкованих ЗМІ Донецької області. Здійснений аналіз дозволяє виділити основні 
виявлення дискримінації за ознакою статі в журналістських творах, а також система-
тизувати мовні й структурні методи, за допомогою яких ця дискримінація відбувається 
й відбивається на суспільних уявленнях про роль і місце жінки в соціумі. Дослідження 
сприятиме поглибленню наукового бачення гендерної проблематики в сучасній українсь-
кій періодиці.

Ключові слова: журналістика, гендер, гендерні стереотипи, дискримінація за озна-
кою статі, друковані ЗМІ.

В статье рассматривается проблема формирования нового образа женщины на 
страницах современной прессы Донецкой области. Проведенный анализ позволяет вы-
делить основные проявления дискриминации по половому признаку в журналистских 
текстах, а также систематизировать языковые и структурные методы, с помощью 
которых эта дискриминация формируется и отражается в представлениях общества 
о роли и месте женщины в социуме. Исследование способствует углублению научного 
видения гендерной проблематики в современной украинской периодике.

Ключевые слова: журналистика, гендер, гендерные стереотипы, дискриминация по 
половому признаку, печатные СМИ.

In article it is considered problem of formation of stereotyped gender roles on pages of 
modern printed mass-media of East Ukraine which designing occurs first of all by means of 
language. The lead analysis allows to allocate the basis requirement of discrimination to a 
sexual attribute in journalistic texts and also to systematize language and structural methods 
with the help of which this discrimination is formed. Research made in a context of a new 
scientific direction in the modern journalistic theory, connected with the analysis of language 
features of texts of mass-media, also promotes a deepening of scientific vision of a gender 
problematics in the modern Ukrainian periodical press.

Key words: journalism, gender, gender stereotypes, discrimination to a sexual attribute, 
printed mass-media.

За часів української незалежності вплив засобів масової інформації на формування 
нового образу жінки, її місця і ролі у суспільстві досить сильно змінився і дуже відріз-
няється від радянських практик. Саме тому пошук жіночого на шпальтах преси, аналіз 
новітніх образів жінок і модернових гендерних конструкцій потребує усвідомлення но-
вих домінант у роботі власне періодичних видань.

На думку учених, навіть після 90-го року в Україні патріархат продовжує залишатися 
реальним чинником розвитку суспільства й суспільних стереотипів – у тому числі і в 
гендерному плані [1: 77]. Проявляється це й на рівні ЗМІ, але якщо загальнонаціональні 
видання в ХХІ ст. поступово позбавляються патріархальних установок, то провінційна 
преса так само як і раніше концептуалізує «поняття суспільного і приватного просторів 
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у патріархальному суспільстві, де чоловік і жінка грають несиметричні ролі» [1: 22]. Ре-
зультатом таких процесів є наявність в сучасному українському суспільстві, а вслід за 
ним й на шпальтах преси різного рівня, дискримінації за ознакою статі: чоловічі преди-
кати вже давно є домінуючими в українському соціумі, а все жіноче вважається вторин-
ним і неважливим.

Мета даної статті – окреслити основні ознаки новітнього жіночого образу на шпаль-
тах періодичної преси Донецької області, прослідкувати вплив на нього старих суспіль-
них стереотипів, і визначити, як саме преса формує у читачів певні уявлення про ген-
дерні групи.

Джерельну базу роботи становить широке коло пресової періодики Донеччини: га-
зети «Донецкие новости», «Жизнь», «Донбасс», «Приазовский рабочий», «Восточный 
проект», які виходили протягом 2000-2006 рр. Об’єктом дослідження стали більше ти-
сячі текстів, в котрих перш за все аналізувалися гендерні номінативи і засоби презентації 
жінок. Також проаналізовано 40 анкет, спеціально розроблених автором з метою вияв-
лення впливу регіональних газет на сприйняття образу жінок у читачів. Зацікавленість у 
такому опитуванні була обумовлена такими завданнями: окреслити основні риси сучас-
ного образу донецької жінки, яким його бачать постійні читачки місцевих ЗМІ, вияви-
ти, чи є ці образи стереотипними, і чи впливають на створення таких стереотипів самі 
видання, визначити, як змінюються уявлення різних поколінь читачок про роль і місце 
жінки у сучасному суспільстві. Анкета розроблена автором за методикою О. Стяжкіної і 
С. Ушакіна [1: 241-256; 2].

В роботі використаний метод контент-аналізу – кількісно-якісного аналізу змісту до-
кументів, який вивчає матеріали в їх соціальному контексті [3], і метод деконструкції, 
запропонований А. Кириліною і С. Руднєвим – «особливу стратегія відносно тексту, яка 
включає в себе одночасно і деструкцію, і реконструкцію тексту» [4: 16; 5].

Існуючі дослідження дозволяють зробити висновок про те, що на конструювання й 
розвиток образу жінки впливають перш за все суспільство й культура, які відображу-
ють певний набір уявлень про існування і місце жінок у суспільстві. Однією з перших 
цю проблему розглянула М. Мід, на думку якої людина в процесі історичного розвитку 
отримує змогу поєднувати в собі традиційно чоловічі й жіночі якості й виконувати як 
чоловічі, так і жіночі ролі незалежно від своєї статі [6: 26].

Затвердження певних рис образу жінки й чоловіка а також поєднання цих рис відбу-
вається на шпальтах ЗМІ, які, у свою чергу, впливають на свідомість читачів й не лише 
транслюють їхні уявлення про місце жінки й чоловіка у суспільстві, а й нав’язують нові 
соціальні стереотипи. Цей аспект розглядається насамперед у роботах з гендерології та-
ких дослідників, як Н. Сидоренко, Н. Остапенко, О. Вороніна, Н. Ажгіхіна, А. Денісова, 
І. Чікалова, В. Слінчук, М. Городнікова тощо. Також ці проблеми є пріоритетними й у ро-
ботах лінгвістів Н. Арутюнової, В. Віноградова, І. Левонтіної, О. Холода, А. Кириліної, 
О. Горошко, Л. Сінельникової та ін.

Учені констатують, що на початку ХХІ року порівняно із радянськими часами основ-
ні норми існування жінок і чоловіків в українському суспільстві не змінилися. Як писав 
І. Кон, статева ієрархія чоловічих і жіночих функцій відбивається на ієрархії суспільній: 
як в родині, так і в суспільстві жінці відводиться залежна роль, зумовлена її «тілесно-
гріховним призначенням» [7: 53], а чоловік, навпаки, виступає в ролі «головного, лідера» 
[7: 53]. Таку думку висловлює й білоруська дослідниця І. Чікалова, яка пише, що у су-
часному соціумі чоловік є включеним у динамічну історію соціуму, а жінка залишається 
у просторі приватного життя, у так званій пасивній історії [8].
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Ці тези доводить система представленості жінок та чоловіків у пресі Донеччини. 
«Головні» теми «динамічної історії» [8] там, як правило, відведені чоловікам, а «друго-
рядні», «пасивні» – жінкам. Так, чоловіки частіше виступають на політичні, економічні й 
інші серйозні, проблемні теми (71,5% таких статей підписаний саме чоловіками, і тільки 
28,4% – жінками), а жінки більше обговорюють загальні проблеми суспільства, культури, 
сімейних відносин (68,5% статей на ці теми підписані жіночими іменами, і лише 31,4% 
– чоловічими). При цьому «жіночі» теми в пресі бувають віднесені в кінець номера – як 
не дуже важливий й актуальний матеріал.

Звичайно, не можна говорити, що редакційна політика донецьких ЗМІ свідомо є та-
кою, що ставить жінку завжди на друге місце, але з іншого боку гендерний аспект не 
прописаний в уставі жодної з аналізованих газет, і саме тому редактори й автори видань 
просто не замислюються над переосмисленням призначення жінки і її ролі у соціумі.

Саме тому в пресі регіону все ще залишається більшість радянських уявлень про 
жінку: «святість материнства», «залежність жінки від свого «хазяїна-чоловіка», «героїзм 
жіночого домашнього буття» та ін. На шпальтах преси Донеччини жінка презентована 
насамперед дружина (24% згадувань) або мати (16,5%). У той же час головною чоловічою 
роллю в цьому контексті є роль чоловіка-годувальника, голови родини: «В наші часи, як і 
раніше, незважаючи на підступи емансипації і фемінізму, чоловіки довіряють представ-
ницям слабого полу перш за все збереження домашнього вогнища» [9, 2006. – 19 трав.].

З іншого боку, на початку ХХІ ст. поруч із родинним призначенням жінки на перший 
план поступово виходять й новітні риси її образу, насамперед професійні. Як можна су-
дити з аналізованих текстів, зараз «найбільш жіночними» донбасівці вважають наступні 
професії: співачки (30% згадувань), актриси (18%), художниці (13%) і супермоделі (11%), 
судді (18%), письменниці (4,8%), домогосподарки (12%), вчительки (8%), медсестри 
(6%), офіціантки (10%), спортсменки (16,5%), секретарки (10%) і журналістки (0,6%).

Але у більшості випадків керуючі посади в будь-якій галузі займають виключно чо-
ловіки, тому у більшості текстів донбаської преси саме по відношенню до чоловіків ми 
зустрічаємо такі номінативи як «начальник», «голова», «керівник», «директор» тощо. 
Подібні терміни біля чоловічих імен зустрічаються у 467 випадках, у той час як жінки, 
які обіймають аналогічні посади, згадуються на тисячу текстів лише тричі.

Як бачимо, з одного боку автори ЗМІ вже поступово орієнтуються на нові історичні 
реалії, але з іншого боку не можуть подолати застарілих уявлень й свідомо чи ні за-
кріплюють їх на шпальтах преси. В результаті нові образи постійно «конкурують», пере-
віряються старою культурою, і саме ця культурна невідповідність дає змогу розглядати 
нове створення жіночого образу засобами масової інформації в межах теорії культурної 
травми, концепцію якої викладено в працях польського дослідника П. Штомпки [14]: 
«Оскільки «лінія фронту» між старим і новим проходить через людину, то стан розколу 
стає сприятливим ґрунтом для повномасштабної культурної травми, рани щодо старого і 
нового культурного простору» [14: 10].

В умовах такої «культурної травми» відбувається укорінення насамперед негативних 
стереотипів, і головним доказом цього може слугувати тональність згадувань жінок в 
пресі. У більшості випадків (68%) образ жінки в пресі Донеччини окреслюється з нега-
тивно-принижуючої точки зору: «Очманіла бабуся наелектризовує магазинну чергу» [9, 
2003 – 19 жов.], «Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении матери 4-х детей 
за злостное невыполнение родительских обязанностей, что повлекло за собой тяжкие 
последствия» [10, 2004 – 12-19 серп.], «На дом, в котором горловчанка Валентина жила 
со своими детьми, без слез смотреть просто нельзя» [11, 2004 – 18 лист.].
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В цьому контексті автор-чоловік навмисно використовує слова, які принижують жі-
ноче достоїнство: «По правді говорячи, автор цих рядків скептично ставився до шансів 
лідера БЮТ на прем’єрське крісло» [12, 2004 – 12 трав.]; «Коса Юлії Тимошенко буде 
набагато більшим подразником для Півдня й Сходу України, ніж бізнес Петра Порошен-
ко» [13, 2002 – 18-25 лип.]. Крім того, дуже часто автори-чоловіки навмисно використо-
вують зневажливі прізвиська стосовно героїнь: «Юля Тимошенко – «газова принцеса», 
грішниця або супержінка?» [12, 2001 – 27 черв.], «Юля сказала й... ціни в Харкові пішли 
вниз» [9, 2002 – 23 квіт.].

Підсумовуючи, зазначимо, що 2000-і роки в пресі Донбасі зберігаються первісні уяв-
лення суспільства про роль і місце жінки в соціумі, при цьому автори майже навмисно 
викреслюють усе, що не пов’язане із «тілесно-гріховним» призначенням жінки, зали-
шаючи їй тільки родинно-побутову роль. Це виштовхування значно посилює окреслену 
істориками «культурну травму», і свідчать про те, що донбаське суспільство не лише 
виявилося не готовим для конструювання й репрезентації образів жіночої самодостат-
ності, але й нездатним прийняти ці компоненти жіночого життя навіть як підґрунтя для 
формування нового образу.

Цю тезу доводять також дані опитування читачів преси, що має в основі письмове 
інтерв’ю, форма якого була обмежена лише списком питань, а форма відповідей не регла-
ментувалась. Відповіді були анонімні, але за вказівкою віку та професії. Для даної статті 
були обрані відповіді 40 жінок 20-50 років, які прямо вказали, що вони є постійними 
читачками аналізованих видань.

Згідно із даними анкет, більшість респонденток, які мали досвід прямого зіткнення із 
радянською реальністю досі переносять ці уявлення на сучасні реалії. Як не дивно, це ха-
рактерно і для молодих жінок, у яких, щоправда, сприйняття радянського образу жінки й 
радянської системи норм поведінки жінок у суспільстві є не стільки ідеологічним, скіль-
ки побутовим, опосередкованим. Так, група питань, які торкались уявлень жінок про 
новітній образ жінки («Якою ви уявляєте сучасну жінку Донеччини?», «У яких іпостасях 
ви б презентували цю жінку?», «Яким є її спосіб життя?»), виявили постійне апелювання 
респонденток до патріархальних стереотипів: жінка перш за все змальовується ними як 
дружина чи матір, яка не дуже багато часу приділяє роботі й прагне якнайшвидше вийти 
заміж і народити дитину: «Сучасна жінка повинна бути успішною перш за все у особис-
тому житті: вчасно вийти заміж, народити малюка й присвятити себе чоловіку. Робота й 
освіта – це, звичайно, важливо, але це вже на другому місті» (50 років, вчителька).

У відповідях молодих респонденток на перше місце виходить також стереотип «кра-
сивого життя»: жінка є перш за все гарною особою, яка доглядає себе, але ця краса також 
потрібна для «вчасного й успішного заміжжя»: «Жінка має змогу доглядати себе, ство-
рювати свою красу за допомогою маси різних засобів й при цьому вона вже не повинна 
стояти у плити або безкінечно прати – для цього є техніка, а ось зробити дім технічно 
оснащеним вже має чоловік» (25 років, журналістка).

Група питань, яка стосується конструювання жіночих образів у ЗМІ («Якою ви бачи-
те сучасну жінку на шпальтах донецьких ЗМІ?», «Чи змінилась презентація жінки в пресі 
порівняно з радянськими роками? Як саме?»), також окреслює насамперед «красивий 
спосіб життя» сучасної жінки. На думку жінок, образи радянської й «новітньої» жінки 
в контексті «краси» навіть не можна порівнювати: «Образ радянської жінки в пресі пре-
зентував жінку, в якої навіть не було шансу слідкувати за собою. Однаковий одяг, зовсім 
немає косметики… Нова жінка – це жінка, перед якою є всі можливості і яка вже сама 
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може обирати собі чоловіка й бути головною у родині» (40 років, вчителька). «Красива» 
складова новітнього образу жінки є переважною: тільки 8 респонденток зазначили, що 
на шпальтах преси наявні сумні, нещасні, бідні й соціально незахищені жінки, які потре-
бують захисту. При цьому молоді читачки преси звертають увагу не тільки на зовнішні 
описи жінок на шпальтах газет, а й на їхню загальну успішність: «Нова жінка – красива і 
досконала, може бути навіть розбещеною, але в певних рамках. І це жінка, яка добилася 
певних успіхів у своїй професії» (26 років, аспірантка).

Як підкреслюють респондентки, ЗМІ дуже мало пишуть про жінок, успішних у про-
фесійному плані – це відбувається тільки напередодні 8 березня, але навіть у цих випад-
ках героїні матеріалів презентовані як «жінки, які підкорили чоловічу професію»: «Ми 
читаємо тільки про жінок-політиків, або про якихось «начальниць», які мають думку з 
приводу санітарної ситуації в області, або розповідають про секрет приготування борщу. 
І всі ці жінки в пресі не мають обличчя. Бізнес-леді не буває красивою» (20 років, сту-
дентка).

На запитання «Чи бачите ви в пресі факти зневаги до жінок?» 28 з 40 респонденток 
відповіли, що не бачать, 12 жінок відповіли, що такі факти зустрічаються, але лише 4 
жінки змогли навести приклади такої зневаги: «Жінка в пресі не «говорить» – вона або 
наводить цифри, або коментує прописні істини. Але коли говорить чоловік, наводяться 
і якісь філософські зауваження, і його роздуми на певні теми, і навіть анекдоти, які не 
стосуються теми вислову. Я вважаю це фактом зневаги до жінки, яку просто не хочуть 
слухати» (38 років, домогосподарка); «Інтерв’ю журналісти беруть тільки у жінок, які 
відстоюють якісь покинуті школи або розповідають про те, як їм вдалося народити 12 
дітей. Як правило, ці теми потім просто забуваються і публікуються як розважальний 
матеріал» (42 років, держслужбовець).

Найбільш ж уживаними, на думку респонденток, в пресі регіону є наступні образи 
жінок: образ доглянутої, безтурботної, не закомплексованої красуні-фотомоделі; образ 
жінки-дружини успішного чоловіка, яка сидить дома, виховує дітей і «займається своїм 
чоловіком»; образ жінки-матері (багатодітної або нещасної, яка втратила дитину, чекає на 
дитину з тюрми, не може знайти з дитиною спільної мови); образ жінки, яка потрапила 
в якусь халепу або була зґвалтована; образ жінки-політика; образ жінки-науковця або 
бізнес-вумен, яка «немає зовнішності».

Виходячи з наведених прикладів, можемо констатувати певну глобальну тенденцію у 
зображенні й споживанні жіночих образів на Донеччині, що базується на загальних пат-
ріархальних стереотипах, які у нових умовах не тільки не були переборені, але й стають 
все більше домінуючими й некерованими. Якщо враховувати загальний фон репрезента-
ції образу жінки, як мовчазного, досить обмеженого, домашнього «об’єкту використан-
ня», то можна дійти висновку, що така ситуація не тільки посилює «культурну травму» в 
суспільстві, вона також негативно сприяє формуванню нових шляхів самоідентифікації 
мешканців регіону. І якщо центральні регіони намагаються найти змогу боротися із цим 
(там більш розвинені громадські організації, які захищають права жінок у всіх сферах 
життя, наявна спеціальна преса для жінок, яка діє на противагу традиційним «жіночим 
журналам»), то в Донбасі із цим поки що мало хто бореться. Більшість донецьких гро-
мадських організацій опікуються цими проблемами лише частково, і, знову ж таки, на-
магаються більше звертати увагу на «домашні» негаразди донеччанок – насильство в 
родині, погані побутові умови, – а ось проблеми самоідентифікації і подолання негатив-
ної репрезентації жінок досі залишаються у тіні. Тому можемо констатувати зберіган-
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ня в донецькій пресі концепції негативного моделювання жіночих образів, яка тільки 
підсилює суспільні негаразди в гендерному плані. Такий стан речей зараз потребує не 
тільки серйозного аналізу, але й негайного перегляду, оскільки саме таке конструювання 
негативних гендерних стереотипів веде до приниження й дискримінації жінок не тільки 
в ідеологічному сенсі, а й в реальному житті.
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У статті досліджується феномен мовчання як важлива категорія людського спіл-
кування. Специфіка мовчання розглядається на прикладі реального спілкування та ін-
тернет-комунікації.
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Феномен молчания, несмотря на давнюю историю его изучения, до сих пор, по мне-
нию С. С. Хоружего, остается необычайно многоаспектным явлением, не имеющим 
единой концептуальной основы [см. 1]. В традиционном языкознании, как утверждает 
Е. С. Радионова, категории молчания нет, поскольку «наука о языке имеет дело с матери-
альными, реально существующими явлениями языка и речи, такими, как слово, выска-
зывание, текст» [2: 221]. Однако в сфере человеческой коммуникации молчание пред-
ставляет собой важную смыслообразующую категорию, своеобразный речевой акт (по 
Н. Д. Арутюновой – нулевой) со своей целью, планом выражения и планом содержания 
(см. работы Н. Д. Арутюновой [3], В. В. Богданова [4], Г. Г. Почепцова [5], С. В. Крес-
тинского [6, 7], С. В. Меликян [8], Е. С. Радионовой [2], Инубуси Йоко [9] и пр.).

Молчание (или пауза как короткое молчание) в обычном диалоге может иметь мно-
жество смыслов: несогласие с собеседником или обида на него, невозможность говорить 
(например, при посторонних людях, в состоянии душевного потрясения) или нежелание 
говорить вообще, отсутствие аргументов в ответ на доводы оппонента или невозмож-
ность дать однозначный ответ «здесь и сейчас» и т. д. Молчание (как длительная пауза) 
может быть ответом на тот или иной вопрос. Кроме того, в зависимости от конкретной 
ситуации общения оно может быть истолковано как в положительной, так и в отрица-
тельной модальности, а также по-разному слушающим и говорящим. Таким образом, 
«как и речь, молчание не прозрачно и обладает множественным смыслом» [10: 221]. 
Смыслообразующий характер молчания проявляется также и в его длительности: «варь-
ирование в количестве пауз, в их длине может быть стилистически значимым» [7: 137]. 
Как интервал молчания в потоке речи пауза указывает на неуверенность говорящего, что 
является особенно типичным для устной беседы.

Однако следует различать коммуникативно значимое и коммуникативно незначимое 
молчание. Г. Г. Почепцов отмечает, что «молчание является знаком, если: а) его исполь-
зование является осознанным и намеренным со стороны отправителя; б) получатель 
осведомлен о намеренном характере молчания; в) отправитель и получатель обладают 
общим знанием относительно значения молчания» [5:90].

Таким образом, коммуникативную значимость молчание получает только в том слу-
чае, считает В. В. Богданов, если выступает как компонент вербальной ситуации, «как 
нулевой коммуникативный знак по аналогии с понятием нулевого знака в граммати-
ке» [4: 12].

Связь молчания с категорией вежливости позволяет выделить также уместное и не-
уместное (в зависимости от ситуации) молчание: например, дети в присутствии взрос-
лых должны молчать, если те разговаривают; однако неуместно ответить молчанием 
на приветствие или вопрос в нейтральной ситуации. В то же время «преднамеренное 
молчание или паузирование в своей риторической функции может быть своего рода ис-
кусством, одним из признаков умения вести беседу или выразительно говорить моноло-
гически» [7: 43].

Довольно часто молчание (пауза) дополняется различными паралингвистически-
ми средствами (взглядом, жестом, мимикой) или заполняется сигналами речи: покаш-
ливанием, вздохом, короткими незначащими фразами типа «хм», «м-да», «угу», чтобы 
поддержать разговор. В. В. Богданов полагает, что «во многих случаях паузы коммуни-
кативно не релевантны и выполняют чисто подготовительную функцию, давая возмож-
ность коммуниканту (например, в диалоге) обдумать ответ» [4: 17]. Однако существуют 
и коммуникативно значимые паузы, которые можно рассматривать как коммуникатив-
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но нагруженное молчание. Безусловно, роль пауз невозможно игнорировать, поскольку 
при свободном говорении (в спонтанной речи) время пауз обычно занимает 30% всего 
звучания. «Равномерное чередование длительных и кратких пауз… создает ритм речи, 
которая может в этом отношении отличаться от письменной речи (хотя эта последняя 
также ритмична – по своим особым законам)», отмечает Т. М. Николаева [11: 123]. Та-
ким образом, в устной спонтанной речи пауза имеет 2 значения – ритмообразующее и 
смыслообразующее, при этом последнее может быть многозначным и многовариантным, 
а его конкретное значение всецело зависит от условий конкретного речевого акта. Так, в 
словаре эпитетов русского литературного языка указывается, что молчание может быть 
«величественное, внимательное, глубокое, глухое, гнетущее, гордое, гробовое, грозное, 
грозовое, давящее, доброе (нар. поэт.), долгое, жуткое, задумчивое, затруднительное, за-
тянувшееся, ироническое, испуганное, красноречивое, кроткое, ледяное, мертвое, ми-
нутное, мрачное, мучительное, напряженное, натянутое, неловкое, оцепенелое, полное, 
почтительное, презрительное, продолжительное, равнодушное, святое, скучное, сосре-
доточенное, строгое, суровое, томительное, томное (устар.), торжественное, трудное, 
трусливое, тягостное, тяжелое, угрюмое, удивленное, унылое, упорное, хладное (устар.), 
хмурое, холодное, чинное, чопорное, щемящее)» [12: 248].

Смысловое многообразие категории молчания в диалоге позволяет выделить опре-
деленный набор ее прагматических функций, различных для говорящего и слушающего 
[см. 8]. Так, в речи говорящего молчание может выступать в одной из следующих фун-
кций:

– медитативной (пауза необходима говорящему для совершения определенных 
умственных действий);

– риторической (для придания веса своим словам);
– терминационной (как знак окончания разговора);
– выжидательной (ожидание ответа или реакции собеседника);
– эмотивной (пауза для переживания эмоций);
– аттрактивной (для привлечения внимания собеседника или аудитории);
– эмоциональной замены вербального общения (молчание как маркер близости 

людей, когда слова оказываются лишними).
Функции молчания в речи адресата представлены:
– дисконтактной, которая знаменует собой незаинтересованность в поддержании 

контакта;
– эмотивно-оценочной (для демонстрации негативной оценки сказанного);
– медитативной;
– терминационной и функцией выражения недоверия к словам собеседника.
Коммуникативную многозначность молчания, по мнению В. В. Богданова, можно 

объяснить различными факторами, а именно: вербальной невыразимостью некоторого 
содержания (ср. у Л. Витгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том следует мол-
чать» [13: 97]); наличием большого общего коммуникативного тезауруса у коммуникан-
тов, снижающего их коммуникативные потребности; наличием ситуации, однозначно оп-
ределяющей то, что должны были бы говорить коммуниканты; спецификой конкретных 
экстралингвистических условий, а также особенностями самих коммуникантов [см. 4: 
14-15]. В силу того, что молчание как нулевой семиотический знак можно рассматривать 
только на уровне поверхностного плана выражения, глубинный смысл этого знака состо-
ит в неисчерпаемом потенциале аттракционных связей, создающих смысловую плазму 
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той или иной ситуации общения. У слова есть определенность, предопределяющая мно-
жественность его интерпретаций, у молчания интерпретация более размыта, поскольку 
она размыкается в аттракционно организованную «смысловую плазму».

Специфические особенности виртуального пространства, а именно: отсутствие па-
ралингвистических средств общения, анонимность коммуникантов и их абсолютная сво-
бода в расстановке коммуникативных векторов приводят к тому, что в компьютерном 
диалоге молчание, с одной стороны, утрачивает многообразие смыслов, свойственное 
реальному диалогу (т. е. диалогу в реальной коммуникации), а с другой – затрудняет 
процесс извлечения смысла из той или иной ситуации молчания. Прагматические дефи-
ниции молчания отходят на второй план, уступая место техническим: молчание одного 
из коммуникантов в ответ на фразу собеседника становится знаком его отсутствия в се-
тевом пространстве. Таким образом, паузу в онлайн-диалоге (например, в чате) можно 
объяснить двояко: она может возникнуть в силу проблем технического или программно-
го характера или же по причине повышенной коммуникативной активности одного из 
собеседников, который одновременно ведет несколько диалогов с разными людьми и 
просто физически не успевает набирать ответы на клавиатуре (что довольно часто про-
исходит при синхронных формах коммуникации). Поэтому типичным и показательным 
для общения в чате можно считать следующий диалог:

17:34:37 Germion@: в еще говорил, что я в надежных руках, а я поверила…
17:44:39 DonerKebab: ушла?
17:45:21 Germion@: это ты куда-то пропал
17:45:43 DonerKebab: я тебе ответил, что ничего не перекладывается
17:46:42 Germion@: а я тебе ответила, что ты обещал, что я в надежных руках
17:46:56 DonerKebab: а я не получил
17:47:46 Germion@: а я получила…и жду твоего ответа…
Как видим, между двумя начальными репликами коммуникантов пауза 10 минут, ко-

торая объясняется не коммуникативной тактикой одного из собеседников, а технически-
ми неполадками в работе чата, что и выясняется при дальнейшем разговоре.

В реальном диалоге место коммуникативно значимого молчания или паузы в речевой 
канве общения определяется адресатом или адресантом в зависимости от их интенций 
или речевых стратегий. Роль внешних факторов невелика. В сетевом общении внешние 
(технические) факторы играют большую роль не только в определении конкретного мес-
та паузы в том или ином диалоге, но также влияют на ее длительность, которая отчасти 
может зависеть от времени устранения неполадок в Сети, на сервере или в компьютере.

Если рассматривать экстенсионал молчания «только на фоне коммуникации, т. е. тог-
да, когда в принципе возможно речевое общение – реальное или виртуальное» [3: 109], 
в интернет-общении можно выделить два типа молчания, которые мы обозначаем как 
абсолютное молчание (т. е. нулевой план выражения) и относительное молчание (т. е. 
креолизованный план выражения). Использование большого количества разнообразных 
смайлов, как в синхронной, так и в асинхронной коммуникации – чатах, форумах, блогах 
– позволяет коммуникантам выразить свое несогласие или обиду, недоверие, негативную 
или позитивную оценку сказанного, свое положительное или отрицательное отноше-
ние к автору сообщения, а также приветствие или прощание с помощью рисованных 
или анимированных смайлов данного сайта и картинок из личной коллекции. Например 
(Gala-чат на http://chat.gala.net/):

Germion@: ладно, тогда до завтра…
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DonerKebab: удачи:)
Germion@: цалуюююююююююююююююююю:))))))))))

DonerKebab: :)
***
Душка+: привет! За шо пьем?

Миртис: 

Душка+: 
В блогах относительное молчание используется в тех же функциях, что и в чатах, од-

нако «соблазна» и возможностей ответить смайлом на сообщение или комментарий на-
много больше, поскольку количество анимированных веселых смайлов не только велико 
(и продолжает со временем еще больше увеличиваться), но и определенным образом 
сгруппировано по темам, что облегчает их поиск (например, в @дневниках на www.diary.
ru: Позитив, Любовь, Праздник, Грусть-тоска, Размышления, Негатив, Крейзи, Прочие 
эмоции, Прощание, Компьютер и т. д.). Кроме того, в асинхронных формах электрон-
ной коммуникации, например в интернет-дневниках, адресат имеет больше времени для 
оформления своего высказывания или комментария, а потому может спокойно обдумать 
его форму и содержание.

Пятница, 20 апреля 2007
18:51
Seide
Вам 35–40 лет: возраст рассудительности
Вы правите своим судном, как настоящий капитан. Вас ведет критический, аналити-

ческий склад ума, а потому вы предпочитаете эмоциям рассуждения, порывам – размыш-
ления….Из-за своей излишней «взрослости» вы можете оказаться в плену монотонной, 
механической, обедненной жизни, в которой нет места спонтанности, неожиданностям 
и маленьким безумствам. Приятно ли вечно почивать на достигнутом, не мечтая о новых 
горизонтах?

 дааааааа... а по паспорту всего 23...
2007-04-20
20:23
*Мурлыфка*

В данном примере пользователем *Мурлыфка* использован смайл под названием 
«друг», который в данном контексте может обозначать молчаливую поддержку, стремле-
ние успокоить и подбодрить друга или же креолизованный аналог разговорной фразы 
«Шарман, мы родственные души!». Однако, думается, что постороннему наблюдателю, 
да и самой Seide, однозначно декодировать данный ответ будет затруднительно. В сле-
дующем примере (отрывок из диалога нескольких коммуникантов) смайл «гы» в отве-
те пользователя Kleine Hexe воспринимается вполне однозначно: как веселое, игривое 
одобрение сказанного выше, молчаливое согласие:

2005-08-06 07:46
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sandy13
сильная позиция
2005-08-06 15:07
Kleine Hexe
Очень часто тот или иной смайл является всего лишь знаком того, что адресат оз-

накомился с сообщением, что он здесь, в Сети, но у него просто нет слов (или желания, 
времени), чтобы прокомментировать тот или иной пост.

Таким образом, в интернет-коммуникации молчание не дополняется паралингвис-
тическими средствами (взглядами, жестами, мимикой), а может заменяться их вирту-
альным «двойником» – смайлом, который в ряде случаев (намеренно или нет) создает 
многозначность относительного молчания. Обнаружить свое существование в сетевом 
пространстве личность может только при помощи текстов, поэтому молчание, или от-
сутствие текстов, означает и отсутствие личности. Следовательно, в интернет-общении 
молчание как смыслообразующая категория теряет свою коммуникативную значимость, 
поскольку в большинстве случаев может быть инициирована не адресатом или адресан-
том, а возникает в силу различных технических причин. Из целого ряда прагматических 
функций, присущих молчанию в реальной коммуникации, в сетевой коммуникации со-
храняются практически все. Лишь две из них – выжидательную (для синхронных форм 
общения) и дисконтактную (для синхронной и асинхронной форм общения) – адресанту 
подчас бывает трудно расшифровать адекватно, поскольку молчание адресата на самом 
деле может объясняться техническими или банальными житейскими причинами: про-
изошел разрыв связи (во время он-лайн общения), сломался компьютер, нет денег опла-
тить услуги Интернета, нет доступа к компьютеру, подключенному к Интернету и т. п. 
При этом утрачивается общность знания отправителя и получателя относительно зна-
чения молчания, поэтому бесчисленное количество интерпретаций молчания в сетевом 
пространстве становится преградой диалогу, вплоть до его прекращения. Молчание как 
«речевой заместитель бегства» (Р. Барт) [14:203] в интернет-общении становится в пер-
вую очередь знаком бегства из сетевого коммуникативного пространства, добровольного 
или принудительного, нежели знаком бегства от диалога.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ  
КОМП’ЮТЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стаття присвячена проблемі практичного використання комп’ютерних навчальних 
програм в процесі навчання іноземної мови та принципам їхньої побудови. Найпоширені-
шими вправами у такому виді навчання є вправи-тести зразка «множинний вибір» та 
комбінація «множинного вибору» з вправами на пропуск. Мультимедійні засоби навчан-
ня посилюють мотивацію учнів та студентів для самостійної роботи над іноземною 
мовою, вони є важливим доповнюючим засобом поглиблення знань студентів з різних 
розділів мовознавчих дисциплін, розвитку їх творчих здібностей.

Ключові слова: процес навчання, мультимедійні засоби, множинний вибір, навчаль-
на система, розважальні навчальні програми.

The article is devoted to the problem of the practical use of the computer educational 
programs in the studying process of foreign language and principles of their construction. The 
most widespread exercises in such type of studies are exercises-tests of standard «plural choice» 
and combination of «plural choice» with exercises on admission. Multimedia facilities of 
studying strengthen motivation of students for the independent prosecution of foreign language, 
they are the important complementary mean of deepening of knowledge of students from the 
different aspects of linguistic disciplines, development of their creative capabilities.

Key words: process of studies, multimedia, plural choice, educational system, Edutainment-
Software.

Реалізація нової освітньої політики, основні принципи якої проголошені державною 
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національною програмою освіти «Україна XXI століття», вимагає педагога, який володіє 
високим професіоналізмом і творчим потенціалом, здатного не тільки успішно працю-
вати в умовах нових ринкових відносин, а й посісти провідні позиції в інтелектуаль-
но-культурному авангарді суспільства. Нові цільові настанови, викладені в програмі, 
вимагають застосування нових технологій навчально-виховної діяльності у педвузах, 
переходу на нові системи підсумкової і поточної оцінки знань студентів, їхньої готов-
ності до практичної діяльності.

В контексті особистісно-орієнтованого підходу до навчання іноземних мов у зарубіж-
ній методичній науці виділяється концепція автономії та автономного (самокерованого) 
навчання. Основною ідеєю зазначеної концепції є те, що «в процесі навчання іноземної 
мови та з допомогою даного предмета ставляться завдання розвитку особистості сту-
дента, формування в нього умінь учбової діяльності по оволодінню іноземною мовою, 
здатності самостійно (автономно) керувати даною діяльністю як у конкретній учбовій 
ситуації, так і в контексті подальшого безперервного вивчення мови» [2: 9]. У своїй до-
повіді «Самостійне навчання – нові засоби масової інформації в школі продовженого 
дня» Петер Велскоп [8: 18] пише, що «нові засоби медіа посилено впливають на істотні 
сфери нашого індивідуального і суспільного життя» і «вони, зважаючи на їх медіальний 
потенціал (medialen Potenzials), неминуче також повинні стати важливим пунктом та 
складовою частиною процесу освіти».

Ми згідні з тим, що додаткове видання «Навчання з мишкою» («Lernen mit der 
Maus») журналу «GeoWissen» влучно описує загальновідоме представлення індивіду-
ального навчання на комп’ютері: «Нудний процес заучування фактів та слів, наполегливе 
тренування і стомлююче повторення може стати завдяки хорошому програмному забез-
печенню (Software) не таким напруженим та навіть приносити радість, тому що історії 
і ігри тим самим пов’язані. Діти можуть цілком самі визначити індивідуальний темп. 
Окрім того, програми не втомлюються і не йдуть також прилягти на диван» [4: 3]. Цей 
погляд ми вважаємо за головний, але й доведемо і недоліки. Багатьма учнями та студен-
тами навчання розуміється як гірка педагогічна пілюля, яка повинна стати завдяки муль-
тимедійній грі та елементам жарту солодшою. Вже в 1930 Бенджамін [Benjamin 1969] 
критикував тенденцію до дидактики, навчання як «нерозумну вправу – рольову гру», яка 
не сприймається учнями серйозно. Перш за все навчальні ігри та розважальні навчальні 
програми (Edutainment-Software) черпають свою привабливість з грального моменту в 
них, в той час як Multimedia-фізичні вправи (Multimedia-Gimmicks) спонукають учнів до 
рухливості. Проте під навчанням розуміють знання, «що вже є відомі або набуті, отже не 
відбувається ніякого процесу навчання, відповідно не виникає жодного уявлення про те, 
що взагалі є навчання на відмінну від інших видів діяльності» [5: 72]. Комп’ютер має ба-
гато аспектів і може використовуватись в багатьох напрямках, як, наприклад, друкарська 
машинка (при виготовленні письмових текстів), дидактичний інструмент, тобто він по-
винен оптимізувати навчання (навчальні програми) [6], засіб комунікації (E-Mail), банк 
даних або носій даних. Комп’ютер розуміється тут як дидактичний інструмент.

Серед великого арсеналу форм, методів і прийомів навчання іноземних мов важли-
вою й невід’ємною ланкою цього процесу стало впровадження нових технологій, різ-
номанітних мультимедійних засобів і програм, які не тільки модернізують навчальний 
процес, урізноманітнюють його, але й сприяють поглибленню знань студентів та певним 
чином полегшенню роботи викладача. Зрозуміло, що при вивченні іноземних мов роль 
викладача є надзвичайно важливою. Та не менш важливим є формування самостійності 
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студентів в отриманні знань, розвиток навичок ефективного використання й вибору тієї 
інформації, яка допоможе їм закріпити, поглибити чи розширити свої знання у тій чи 
іншій ділянці без сторонньої допомоги. Мультимедійні засоби навчання посилюють 
мотивацію для самостійної роботи над іноземною мовою і можуть охоплювати широке 
коло проблем, пов’язаних як з матеріалом підручника, так і розрахованих на розширення 
загальноосвітнього діапазону знань студентів різних спеціальностей в освітньому, твор-
чому та інноваційному аспектах [3: 270-271]. Застосування персональних комп’ютерів, 
забезпечених навчаючими програмами, дає можливість вирішувати багато найактуаль-
ніших проблем, пов’язаних з неоднорідністю студентського колективу за рівнем психо-
лого-педагогічного інтелектуального розвитку. Найдієвішим вирішенням цих аспектів є 
реалізація принципу індивідуалізації навчання. Застосовуючи комп’ютер на лаборатор-
но-практичному занятті, іспиті, під час самостійної роботи, студент матиме змогу пра-
цювати у властивому йому темпі, що дозволяє вирішити проблему оптимального рівня 
розвитку.

Важливим принципом побудови програми є принцип розвиваючого навчання. 
Розробляючи автоматизовану навчально-контролюючу систему, ми мали на увазі її спря-
мування не тільки на озброєння студентів формальними знаннями, а й на управління мо-
тивами, емоціями, іншими особистісними факторами, які впливають на продуктивність 
навчально-пізнавальної діяльності. Наступний принцип побудови програми – принцип 
креативності, тобто орієнтації на творчі потенції студента у навчанні. Логічною сис-
темою запитань студент залучається до своєрідної інтелектуальної гри, яка вимагає не 
тільки творчого мислення, але й мовної інтуїції. Як показує досвід, комп’ютери однаково 
добре використовуються і для виконання вправ з граматики, лексики, і для засвоєння 
лінгвокраїнознавчого матеріалу, і для перекладу з рідної мови на іноземну. Найпоши-
ренішими вправами у такому виді навчання є вправи-тести зразка «множинний вибір» та 
комбінація «множинного вибору» з вправами на пропуск. Саме вправи на «множинний 
вибір» легше, ніж вправи на пропуски, і краще можуть бути втілені у комп’ютерній нав-
чальній програмі. Студенти чи інші користувачі таких навчальних систем не створюють 
нічого самостійного чи індивідуального, вони повинні лише визначити, чи висловлю-
вання або його фрагмент є вірними чи невірними. Порівняно зі звичайними тестами на 
папері вправи на множинний вибір мають свої переваги: 1) користувач програми відразу 
отримує зворотне повідомлення від комп’ютера про те, чи вірною є його відповідь; 2) 
питання до теми можуть з’являтися у заданій послідовності чи за принципом випад-
ковості, що допомагає уникнути механічного запам’ятовування відповідей; 3) деякі 
програми додатково пропонують режим контролю, у якому немає допомоги. Лише за-
кінчивши роботу, користувач може порівняти свої відповіді з правильними. Якщо ре-
жим контролю передбачений для самоконтролю студента, то звичайний робочий режим 
служить для закріплення та розширення вивченого матеріалу [1: 428-429]. Такий тип 
вправ множинного вибору складається з питань, до яких пропонується одна або кілька 
вірних відповідей, а відтак і певна кількість невірних відповідей. Складаючи такі вправи, 
викладач може спростити чи ускладнити їх, відповідно до рівня знань студентів, змінити 
кількість вірних і невірних відповідей, їх зміст і вигляд. Для учнів головне «бути здатним 
розумно, осмислено поєднати питання і відповіді» [7], після розуміння походження впо-
рядкованості і надалі прагнути знань та вдосконалення. Важливо, щоби укладач тесту 
свідомо диференціював ці труднощі, і тоді можна з більшою ймовірністю прогнозувати 
очікуваний результат та пояснити студентам допущені ними помилки. Слід врахувати 
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теж і коло зацікавлень студентів: студентів-хіміків, біологів чи географів більшою мірою 
цікавитимуть теми пов’язані зі специфікою їхньої спеціальності, ніж структурно-семан-
тичні чи стилістичні особливості тієї чи іншої іноземної мови, яку вивчають студенти 
факультету іноземних мов.

Вправи множинного вибору ставлять певні вимоги і до викладача-лінгвіста, і до 
програміста. Наявність у вправах-тестах однієї правильної відповіді полегшує роботу 
студентів і звужує обсяг матеріалу, який потрібно засвоїти. Правда, сучасні популярні 
комп’ютерні програми передбачають декілька правильних відповідей. Більшість прог-
рам укладені таким чином, що ними можна доповнити матеріал підручника, розширити 
знання з певної галузі людського пізнання, закріпити інформацію, почерпнуту студен-
тами під час занять. Тому цілком слушною вважаємо думку Т. М. Лободи про те, що 
«викладання мови через укрупнення дидактичних одиниць дає можливість забезпечити 
індивідуалізацію навчання у рамках колективної форми навчальної роботи, врахувати 
попередній рівень підготовки студентів і на цій основі організувати самостійну діяль-
ність» [3: 21].

Як ми вже зазначали, комп’ютерні програми можуть використовуватися також і для 
виконання вправ з перекладу на іноземну мову з української та з української на іно-
земну. При цьому, видається необхідним зауважити, що переклад окремих речень мати-
ме більшу ймовірність правильного представлення, ніж переклад якогось тексту, який 
повинен бути сприйнятий у його цілісності й комплексних зв’язках (граматичних, се-
мантичних, лексичних, тематичних, з синонімією й антонімією різних частин мови). Це, 
безперечно, ускладнює можливі варіанти перекладу. І, якщо для одного окремо взятого 
речення українською мовою, можна підібрати від 2-х до 5-ти варіантів перекладу, нап-
риклад, німецькою мовою, то для цілого тексту ця кількість зростає вдвоє або й утроє. 
Головною засадою, на яку студенти повинні звернути увагу, перекладаючи на іноземну 
мову, є порядок слів у реченні. Ця теза однаково важлива як при перекладі з французької 
або німецької мови на українську, так і з української на іноземну для максимально адек-
ватного відтворення змісту. Такі типи завдань є найпоширенішими, проте не єдиними, 
які сприяють поєднанню відтворювальної й творчої діяльності студентів. Оскільки такі 
вправи охоплюють внутрішньопредметні й міжпредметні особливості, то ще однією їх 
метою стає ілюстрація теоретичних положень та ефективне їх застосування на практиці, 
і навпаки: показ практичного значення теоретичних засад, повторення й засвоєння знань, 
формування умінь трансформувати набуті знання в нових умовах самоконтролю.

Підсумовуючи усе викладене, можемо стверджувати, що мультимедійні засоби нав-
чання іноземних мов є важливим доповнюючим способом поглиблення знань студентів 
з різних розділів мовознавчих дисциплін, розвитку їх творчих здібностей в самостійному 
опрацюванні лінгвокраїнознавчого чи соціокультурного матеріалу. Вправи множинного 
вибору, вправи з пропусками та переклад є найпростішими за своєю структурою і можуть 
використовуватись як для вивчення явищ лексики, граматики, синтаксису, так і для розши-
рення діапазону знань студентів зі стилістики чи лексикології. Вони покликані забезпечити 
принцип наступності в опануванні знаннями, укрупнити структурування навчального ма-
теріалу, забезпечити його більшу інформативну насиченість. Оскільки вправи такого типу 
передбачають градацію мовних труднощів, то вони можуть опрацьовуватись студентами 
чи користувачами з різним рівнем мовної підготовки. Головний акцент при цьому робиться 
не тільки на набутті студентами спеціальних знань, але й на способах оволодіння цими 
знаннями, на розвиткові їх пізнавальної активності та самостійності.
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Аналіз сьогоднішньої педагогічної практики засвідчує, що педагогічні колективи се-
редніх і вищих закладів, вчителі, викладачі, які ґрунтовно володіють «секретами» педа-
гогічної технології, вміють спроектувати, організувати і проводити навчально-виховний 
процес на високому науковому і методичному професіональному рівні.
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Цель данного сообщения – выявить некоторые особенности ассоциативно-вербаль-
ной сети, присущие речевой личности Романа Виктюка. Материалом для исследования 
послужили два текста интервью – И. Илюшиной «Патриот-запроданець» (Корреспон-
дент 2007, № 13: 72–74) и Алеси Бацман «Воин света» (Фокус 2007, № 14: 68–71).

Под речевой личностью, вслед за В. В. Красных, понимается «личность, реализую-
щая себя в коммуникации, выбирающая и осуществляющая ту или иную тактику и стра-
тегию общения, выбирающая и использующая тот или иной репертуар средств» [1: 51].

Интервью относят к полифункциональным речевым жанрам [2: 216], поскольку в 
нем могут реализовываться различные коммуникативные цели: сообщение новой инфор-
мации, представление официального мнения, углубленный анализ актуальных проблем, 
информирование о частном мнении известного лица или лиц, характеристика личности 
и т. п.

Предлагаются классификации интервью по различным основаниям: а) по коммуни-
кативной цели (информационное интервью, интервью-портрет, протокольное интервью 
и т. д.); б) по количеству участвующих лиц (интервью-диалог, интервью-полилог и т. д.); 
в) по степени стандартности (формализованное и неформализованное) [3: 41–48; 4: 14–
22; 5: 219; 6: 125– 126].

Объединительным свойством столь различающихся феноменов является диалогичес-
кая структура текста, для которого характерна мена коммуникативных ролей адресанта и 
адресата. Вместе с тем важным отличительным признаком интервью как речевого жанра 
является то, что главный его адресат – это третье лицо, косвенный адресат: «общаю-
щиеся специально ориентирует свою речь» на него [7: 67]. И если участники интервью 
могут быть определены как персональный, единичный и конкретный адресат, то главный 
адресат характеризуется как обобщенный прогнозируемый и массовый конкретизируе-
мый [7: 79].

Исследуемые тексты принадлежат к типу портретных интервью. Один из его учас-
тников, интервьюируемый, – известный театральный режиссер. Коммуникативная цель 
интервьюера в данном случае заключается в том, чтобы представить косвенному адреса-
ту эту личность, что подчеркивается названиями рубрик, под которыми помещены текс-
ты интервью – «Секреты театрального мэтра» (К: 72) и «Виктюк» (Ф: 68).

Принципиально важным для данного исследования является и то, что в интервью 
коммуникативно-значимая информация носит цитатный характер [8: 109]. Следователь-
но, текст интервью может служить материалом для описания речевой личности интер-
вьюируемого.

Вербально-семантический уровень в структуре речевой личности, как известно, ох-
ватывает совокупность лексических единиц и грамматических правил, которые позво-
ляют строить словосочетания и предложения по нормативным моделям. Используемый 
для анализа материал позволяет выявить в структуре речевой личности Романа Виктюка 
на этом уровне некоторые особенности.

Принадлежность к миру театра обусловливает активное использование номинатив-
ных единиц, входящих в лексико-семантическую группу ‘театр’: артист, артистка, ак-
триса, афиша, вертеп, второй акт, гастроли, декорация, драматург, драматургия, зал, 
занавес, зритель, кулисы, мизансцена, опера, первый акт, подмостки, пьеса, режиссер, 
роль, сцена, сюжет, театр, эпизод.

Широко представлены в текстах устойчивые сочетания, клише, активно функциони-
рующие в сфере театра и свидетельствующие о принадлежности описываемой речевой 
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личности к театральному сообществу: видеть в «Золушке», выходить на поклон, играть 
Гамлета, играть спектакль, найти талант, показаться вам, постановка «Гамлета», 
ставить в театре, ставить спектакли, сыграть третий акт и т. п.

Обращает также на себя внимание активное употребление имен собственных, ко-
торые можно отнести к следующим тематическим подгруппам: а) исполнители: Фаи-
на Георгиевна Раневская, Тарапунька и Штепсель; Михаил Ульянов, Елена Образцова, 
Татьяна Доронина, Гена Бортников, Алла, Фима Шифрин, Верка Сердючка, Данилко, 
Галкин; б) драматурги: Чехов, Иван Франко, Николай Коляда, Альдо Николаи, Дарио Фо; 
в) театральные режиссеры: Мейерхольд, Михаил Чехов, Таиров, Охлопков; г) спектакли: 
«Гамлет», «Украденное счастье», «Чайка», «Молодая гвардия», «Саломея», «Рогатка», 
«Сталин»; д) действующие лица: Гамлет, Константин Треплев, Нина Заречная, бабуш-
ка Олега Кошевого; е) театры: МХАТ, театр Вахтангова, Театр Моссовета, Ленком; 
ж) политические деятели: Ленин, Брежнев, Кравчук, Собчак, Кучма, Путин, Ющенко, 
Тимошенко; з) географические координаты: Европа, Западная Украина, Италия, Киев, 
Львов, Москва, Петербург, Россия, США, Украина.

Яркой особенностью описываемой речевой личности является включение в тексты 
внесистемных единиц – украинских вкраплений: гробівець, жинка, Жовтневая, запро-
данець, «Місто без любові», мова, москаль, прошарок, темрява, «Украдене щастя», 
«Україна». Такое употребление, видимо, обусловлено главным адресатом – косвенным. 
Интервьюируемый стремится предстать перед этим адресатом «своим», а украинское 
вкрапление – один из способов маркирования «своего».

Интересно, что украинские вкрапления в речи Романа Виктюка могут подвергаться 
семантическим трансформациям:

(1) И. И.: Почему такой уникальный по откровенности проект Вы делаете именно в 
Киеве?

Р. В.: Очень просто – тому що це дім.
В этом случае словоформа дім имеет значение ‘родина’. Современный толковый 

словарь определяет данную словоформу как здание, помещение, в котором живут люди 
[9: 227]. В этом случае отмечается расширение семантики данной лексической единицы.

(2) Р. В.: …Параллельно – смотрел, что в телевизоре говорит Тимошенко, и что дру-
гая якась серйозна жінка.

А. Б.: Богатырева?
Р. В.: Нет! На мові!
Словоформа мова в этом контексте имеет значение ‘украинский язык’, оно не фикси-

руется в толковом словаре. Словарь толкует эту единицу как совокупность знаков [9: 534]. 
В данном контексте отмечается сужение семантики лексической единицы мова.

В лексиконе Романа Виктюка представлены производные, образованные по про-
дуктивным моделям и имеющие уменьшительно-ласкательное значение: быстренько, 
ветерочек, домик, окошко, сгусточек, солнышко, шарик. Они экспрессивны и создают 
определенный эмоциональный ореол.

Однако особой выразительностью наделены индивидуально-авторские образования: 
Они уже, к сожалению, другие: нет той пышности и настоящести, а есть только скелет 
прошлой трибуны; Совсем недавно я беседовал с первой космонавткой, Валей Тереш-
ковой; Он выскочит героем удесятеренным.

Эти дериваты свидетельствуют о языкотворческом характере речевой личности, о 
постоянном поиске адекватных средств выражения.
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В текстах Романа Виктюка проявляется тенденцию к нестандартному соединению 
элементов в составе синтаксических конструкций: Я ей ответил: души великих людей, 
которые уходят, никуда не исчезают, мир окутывает их энергетическая нежность; В 
девять часов утра я с несчастными ромашками в руке звоню, стучу к ней; Гляжу, один 
парень стоит, энергетически спокоен; Они видят, что на сцене артисты, которые при-
горшнями бросают эту любовь зрителю в зал; Я знаю, что из поколения в поколение 
эта энергия никуда не исчезает. Она переходит, ретранслируется из одной души в дру-
гую; И знаешь, может быть, это и есть тот маленький сгусточек Треплева, о котором я 
тебе рассказывал; А цивилизация загоняет сердце на какое-то такое место чудовищное, 
и любовь деградирует. Следствиями такой нестандартной сочетаемости являются об-
разные сочетаниями или семантические изменения лексем.

Отличаются своеобразием у данной речевой личности синтаксические конструкции 
с уточняющими компонентами – в тех случаях, когда место уточняющего члена предло-
жения занимает украинское вкрапление: Добрые гении, которые образуют этот слой, 
энергетический «прошарок», делают все, чтобы отрицательная энергия рассеялась; 
Бывают такие периоды, когда, знаешь, происходит взрыв мысли, «вибух думки»!; …
именно она удерживает Землю от того, чтобы та не растворилась во тьме, «темряві» 
по-украински – так лучше звучит…

Специфической особенностью описываемой речевой личности является употребле-
ние особых «гибридных» синтаксических конструкций. Их характерным признаком яв-
ляется заполнение украинскими конструкциями той или иной синтаксической позиции: 
Очень просто – тому що це дім; Но что за пьеса – це таємниця; А потом уехал в эту 
москальську країну; Параллельно – смотрел, что в телевизоре говорит Тимошенко, и 
что другая якась серйозна жінка; Неее! Ну я, а артисты что? Они же на москальской 
мове играют.

И еще один особый вид синтаксических конструкций – предложения с препозицией 
усилительной частицы. Место усилительной частицы занимает украинская частица: Та 
какие цветы, это преамбула! Та кладбище мне не надо, у меня во Львове есть гробівець, 
где мама, папа.

Таким образом, весьма ограниченный текстовой материал позволяет говорить лишь о 
некоторых отличительных чертах вербально-семантического уровня в речевой личности 
Романа Виктюка.

Как показывает материал интервью, «специфичность» описываемого уровня форми-
руется единицами разных ярусов языковой системы. Видимо, описания такого рода име-
ют смысл, поскольку, являясь вспомогательным в структуре речевой личности, вербаль-
но-семантический уровень во многом обусловливает специфику той или иной речевой 
личности, выявляющуюся на лингвокогнитивном и мотивационном уровнях.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК
Оляндер Л. К.!!!
(Луцьк, Україна)

СТРУКТУРА РОМАНУ ТЕОДОРА ПАРНИЦЬКОГО «SREBRNE ORŁY» 
(«СРІБНІ ОРЛИ») ЯК ШЛЯХ ДО ЗМІСТУ

Ідеться про структуру роману Т. Парницького «Срібні орли»; аналізується унікаль-
ність композиції і специфічна роль першого розділу в системі художнього цілого.

Ключові слова: енсіріт (incipit), код, композиція, метанаратив, структура, сюжет.
This article is about the structure of T. Parnytsky’s novel «Silver Eagles»; unique 

composition and special role of the first part of literary whole system are analysed.
Key words: incipit, code, composition, metanarration, structure, subject.

Польське літературознавство високо цінує майстерність Т. Парницького як історично-
го романіста: «W bogatum powieściopisarstwie historycznym, uprawianym przez takich pisarzy, 
jak Zofia Kossak, Antoni Gołubiew, Hanna Malewska, Karol Bunsch, Tadeusz Hołuj, – пише 
К. Кульчик (Kulczyk), – Teodor Parnicki zajmuje czołową pozycję» [6]. Св. Белза, визначаючи 
вагомість досягнень Т. Парницького, порівнював письменника з Оноре де Бальзаком: «Ро-
маны Парницкого по своим внутренним параметрам, – писав відомий російський критик, 
– складываются в определенное целое наподобие «Человеческой комедии», несмотря на их 
внешнее – тематическое и жанрово-стилевое – разнообразие» [2: 8].

Роман з часів Болеслава Хороброго «Srebrne orły» (1943), як зауважував сам Т. Пар-
ницький, являє собою композиційно закінчене ціле і водночас вступну частину до циклу 
історичних романів. Письменник бачив свій твір у широкому – понад дві тисячі років 
– історичному контексті, який постав би зі сторінок низки творів. Цей контекст він ок-
реслив так: «Częsć druga cykłu: «Robotnicy, wezwani o jedenastej», objęłaby okres dwu 
tylko lat»: 1017 – 1018; częsć trzecia: «Złote orły» – dzieje katastrofy krуlestwa polskiego za 
Mieszka Drugiego. O częsći czwartej przedwcześnie jest dziś wspominać najbardziej choćby 
ogуlnikowo, jeżeli jednak zostanie kiedykolwiek napisana, obejmie czasy Grzegorza Siуdmego, 
Wilhelma Zdobywcy, Bolesława Szczodrego i biskupa Stanisława» [7, 796]. Уже зі сказаного 
помітна одна особливість художнього мислення Т. Парницького: завершеність (powieść 
«Srebrne orły» stanowi zamkniętą w sobie) водночас є відкритістю для продовження. І цим 
позначається характерність структури його твору. «Срібні орли» побудовані за принци-
пом ланцюга, де кожна частина певною мірою є завершеною/незавершеною цілісністю.

Мета статті – визначити структуро- і смислоутворюючу роль першого розділу рома-
ну Т. Парницького «Srebrne orły» в системі художнього цілого.

У центр сюжетної колізії «Срібних орлів» покладено момент відмови Болеслава Хо-
роброго брати участь у коронації германського правителя Генріха в Римі. Це був доле-
носний момент в історії Польщі. Треба пам’ятати, що Вічне Місто було символом поряд-
ку (С. Аверинцев), котрий міг би протистояти смутам в Європі. Водночас імперська ідея 
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стимулювала й амбіції владних кіл. Але не сам по собі цей епізод цікавить романіста, 
зосередженого на ідеях часу, які, не втративши актуальності і через століття, у трансфор-
мованому вигляді впливово втілювалися в суспільну свідомість. Ось чому «Срібні орли» 
Т. Парницького потребують жанрового уточнення. На нашу думку, їх доцільно потракту-
вати різновидом історичного роману, визначивши його як історичний роман-ідею. І хоча 
це визначення не набуває визнаного термінологічного характеру, воно підкреслює філо-
софський зміст твору, де епохальний конфлікт виражається через зіткнення політичних 
сил, скерованих римською ідеєю, через запеклу їхню боротьбу.

«Срібні орли» починаються з зображення психічного напруження монаха Арона, 
стан якого був викликаний неочікуваною появою в монастирський обителі в Тинці дру-
жини сина Болеслава Хороброго – Мешка ІІ, княгині Рихези, яка стурбувала його: Nagły 
przyjazd Rychezy zaskoczył i zaniepokoił Arona [7: 7].

Слова zaskoczył та zaniepokoił є емоційним камертоном першого розділу. Занепокоєн-
ня має свій ритм, воно то зростає, то часом втрачає невелику частку інтенсивності свого 
прояву під впливом раціонального опанування героїв своїми почуттями, але ніколи не 
зникає остаточно протягом всього твору. Стан неспокою – насамперед Арона – несе в 
собі змістовне і функціональне навантаження. Змістовно він змінюється, функціонально 
– як ознака стилю – підтримує інтерес реципієнта, примушуючи його повсякчасно бажа-
ти дізнатися, де та відповідь на головні запитання, що постають перед Ароном, і разом з 
ним дійти істини. Б. Храпченко, визначаючи стиль, слушно підкреслював, що його «сле-
дует определить как способ выражения образного освоения жизни, способ убеждать и 
увлекать читателя» [4: 104].

На службовій ролі образу тинецького молодого монаха, на різних проявах її напо-
лягають і російські, і польські дослідники. «Арон понадобился Парницькому, – пише 
Святослав Белза, – в качестве своего рода атланта, поддерживающего массивные своды 
романа. <…> В «Серебряных орлах» образ Арона, безусловно, несет служебную фун-
кцию. <…> Скитания Арона позволяют Парницкому представить увиденную глазами 
монаха панораму тогдашней европейской жизни, ввергнуть его то в диспут с ученым 
арабом, то в беседу с хитроумным византийцем. Многочисленные герои книги показаны 
через восприятие их настойчиво пробивающимся к истине Ароном: это и Болеслав, и 
Оттон, и Григорий V, и Герберт-Сильвестр, и все остальные» [2: 14]. Вірогідно, ці обста-
вини і спонукають польських літературознавців вважати Арона головним наратором [6]. 
Частково погоджуючись із цим, не треба, однак, забувати і про авторський наратив. Адже 
хто, як не автор, розпочавши розповідь про події далекої минувшини, таким модулює 
образ давнини, щоб він, з одного боку, не втратив відчуття історичної достовірності, а з 
другого – викликав би в реципієнта роздуми про сучасне.

Письменник досягає мети за допомогою унікальної романної композиції. «Срібні 
орли» побудовані так, що перший розділ в них виконує роль енсіпіта, своєрідного коду. 
Він містить у собі всі ключові моменти, які згодом будуть розгорнуті в сюжетні гілки, 
кожна в окремому розділі. Найважливіша з них – Тимофій і Феодора Стефанія – так чи 
інакше присутня у всіх фрагментах тексту.

Структура взаємовідношень фрагментів у романі така: від першого розділу, його 
ключового запитання: «miłował on (Tymoteusz. – Л.О.) kiedyś Teodorę Stefanię?» – віялом 
розходяться тринадцять розділів, колізії яких стягуються і розв’язуються на певний час 
(історія не зупиняється, кінець відкритий) в останньому – п’ятнадцятому. Схематично 
структура роману виглядає таким чином:
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Письменник досягає мети за допомогою унікальної романної композиції.

“Срібні орли” побудовані так, що перший розділ в них виконує роль енсіпіта,

своєрідного коду. Він містить у собі всі ключові моменти, які згодом будуть

розгорнуті в сюжетні гілки, кожна в окремому розділі. Найважливіша з них – 

 – так чи інакше присутня у всіх фрагментах

тексту.

Структура взаємовідношень фрагментів у романі така: від першого

розділу, його ключового запитання: “miłował on (Tymoteusz. – Л.О.) kiedyś

Teodorę Stefanię?” – віялом розходяться тринадцять розділів, колізії яких

стягуються і розв’язуються на певний час (історія не зупиняється, кінець

відкритий) в останньому – п’ятнадцятому. Схематично структура роману

виглядає таким чином:
 1

Зав’язка: початок. Теперішній час
                               

 15 
Розв’язка: відкритий фінал.. Теперішній час

Хронологічний характер розповіді про події перебивається

ретроспективними відхиленнями. Ретроспективний погляд може бути

представлений окремим розділом – таким є другий, де оповідається про

знайомство Арона з Тимофієм, або всередині розділу в діалогах або спогадах.

Провідна партія належить наскрізному головному мотиву – 

. Особливість цього мотиву в тому, що він є

сконцентрованим виразом багаторівневого конфлікту: історичного,

політичного, особистого. Усі рівні тісно переплетені, стягнуті в один вузол. Так

Хронологічний характер розповіді про події перебивається ретроспективними відхи-
леннями. Ретроспективний погляд може бути представлений окремим розділом – таким 
є другий, де оповідається про знайомство Арона з Тимофієм, або всередині розділу в 
діалогах або спогадах.

Провідна партія належить наскрізному головному мотиву – відмові князя Болеслава 
їхати до Риму. Особливість цього мотиву в тому, що він є сконцентрованим виразом ба-
гаторівневого конфлікту: історичного, політичного, особистого. Усі рівні тісно перепле-
тені, стягнуті в один вузол. Так створюється образ певного історичного періоду в розвит-
кові державності Польщі, який, віддзеркалюючи надзвичайну складність давньої епохи 
краю, своєю значущістю виходить за межі свого часу і суто національних інтересів.

Розділ перший має чітку структуру, яка спирається на схвильовану заяву княгині 
Рихези: Ojciec nie wyprawił się do Rzymu! [7: 7]. Цей вислів у модифікованій формі на 
невеликому відрізку тексту буде повторений, як удар, у тексті понад 14 разів з арит-
мічним інтервалом, котрий відповідає психологічному стану героїв, схарактеризованому 
усвідомленням небезпеки та почуттями тривоги, відчаю, що змінюється опануванням 
собою і рішучістю діяти. Зміни ритму простежуються вже довжиною відрізків тексту 
між повторами виразу nie wyprawił się do Rzymu, на що вказують номери сторінок.

«Srebrne orły» «Серебряные орлы»
Ojciec nie wyprawił się do Rzymu! [7: 7] Отец не поехал в Рим [3, 16]
Nie wyprawił się Bolesław do Rzymu! [7: 9] Болеслав не приехал в Рим! [3: 16]
I oto nie klęknie Rzym. Nie klęknie, bo 
Bolesławowi odechciało się wyprawy do 
Wiecznego Miasta. Dlaczego? [7: 12]

И вот не преклонится Рим. Не 
преклонится, потому что расхотелось 
Болеславу ехать в Вечний город. Почему? 
[3: 18]

Ba, trzeba nie tylko zaradzić – przede 
wszystkim należy dowiedzieć się, dlac-
zego tak się stało [7: 13] Zadał też od razu 
pytanie, dlaczego wedle Mieszka jego ojciec 
zaniechał wyprawy do Rzymu! [7: 15]

Да что там действовать – надо прежде 
вызнать, почему именно так получилось 
[3: 19]Сразу же он задал вопрос, почему, 
по мнению Мешко, отец его отказался 
ехать в Рим [3: 19]
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Aron zapytał biskupa krakowskiego, co 
mniema o przyczynach, jakie skłoniły 
księcia Bolesława do zaniechania wyprawy 
rzymskiej [7: 18]

Арон спросил краковского єпископа, что 
он думает о причинах, склонивших князя 
Болеслава отменить поездку в Рим [3: 
21]

Musi dokładnie wybadać, co naprawdę 
skłoniło księcia do zaniechania wyprawy 
rzymskiej [7: 22]

Надо точно выведать, что именно 
склонило князя к отмене поездки в Рим 
[3: 23]

…dlaczego poniechał Bolesław 
najśmielszego chyba z zamierzeń Ottonow-
ych? Dlaczego ośmielony przez Przedziwne-
go nie sięgnął, nawet nie sprуbował sięgnąć 
po złote klucze dla krwi swojej zaszcyz-
conej już srebrnymi orłami? [7: 31]

Почему Болеслав отказался от самого 
смелого, пожалуй, намерения Оттона? 
Почему ободренный Оттоном не 
потянулся, даже не попытался потянуться 
за золотыми ключами для рода свого, 
для крови своей, уже удостоенной 
серебряными орлами? [3: 28]

Do kogo by się zwrуcić, żeby dociec istotnej 
przyczyny Bolesławowego postanowienia? 
[33]

К кому бы обратиться, чтобы разузнать 
истинную причину решения Болеслава? 
[29]

…. Antoni na pewno najlepiej wie, dlaczego 
Bolesław poniechał wyprawy rzymskiej 
[7: 38]

Антоний наверняка лучше знает, почему 
Болеслав отказался ехать в Рим [7: 32]

Może dowie się czegoś takiego, co poz-
woli obskoczyć Bolesława błaganiami, by 
pzecież ruszył do Rzymu! [7: 39]

Может быть, узнает что-то такое, что даст 
возможность умолить Болеслава. Может 
быть, не станет упираться, когда они 
станут молить все вместе [3: 32]

Подальший аналіз дозволяє переконатися, що словосполучення nie wyprawił się do 
Rzymu є не тільки звичайним повтором, навіть мотивом, він є становим хребтом сюжету 
і першого розділу, і певною мірою всього роману, в усякому разі пружиною його нара-
тивного механізму.

Ось головні сюжетні константи: nie wyprawił się (зав’язка) – należy dowiedzieć się, 
dlaczego tak się ctało (напрямок розвитку дій) – Może dowie się czegoś takiego, co pozwoli 
obskoczyć Bolesława błaganiami, by pzecież ruszył do Rzymu! (бажаний результат як 
розв’язка). Проте події будуть розгортатися не в тому річищі, як прагнула Рихеза. І від-
повідь на запитання: dlaczego Bolesław poniechał wyprawy rzymskiej [7: 38] – дасть сам 
князь у кінці роману, в завершальному, 15 розділі: «… tegom zwykł pragnąć, co osiągnąć 
zdołam» [7: 787]. Словами: «…к тому только я привык стремиться, чего могу добиться» 
– Болеслав майже закільцював твір, бо закінчується він словами Рихези:

Maluczko, a wstępować będziemy na 
Kapitol, Panie Małżonku mуj umiłowany. 
Przed tobą, nie dopiero przed synem twoim 
poniosą orły. Nie srebrne – złote [7: 794]. 

Еще немного – и взойдем на Капитолий, 
государь мой супруг любимый. Перед 
тобою, прежде чем перед сыном твоим, 
понесут орлов. Не серебряных – золотых 

… [3: 423]. 
Але ще більш красномовними, ніж слова, є три крапки, за котрими стоїть та сама ідея 

імперського Риму. А елімінований суперечливий зміст стає особливо зрозумілим, якщо па-
м’ятати про специфіку уявлень того часу, коли «царило еще такое наивное, непостижимое 
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для нас переплетение трех идеалов, – наголошує С. Аверинцев, – религиозно-теократи-
ческого, имперско-государственного и культурно-цивилизаторского, – которое могло быть 
порождено лишь веками варварских нашествий и отсутствием элементарного порядка. В 
дальнейшем жизнь далеко развеет эти идеалы» [1: 429]. Узятий разом з текстом роману, 
цей історичний коментар ще більш спонукає до інтенцій, що ґрунтуються на алюзіях з на-
ступним розвитком трагічних подій у новітній історії, а тому тісно пов’язаних з роздума-
ми про наше сьогодення. Зрозуміло, що теперішні реципієнти різні, з різним історичним 
досвідом і ставленням до історичних реалій, що складають його тезаурус, який дає змогу 
в давнині побачити подібне до близького минулого. А проза Т. Парницького, являючи со-
бою лабіринт значень, – на це вказує В. Болецький – забезпечує метанаративність [Див.: 
5], яка активізує в пам’яті все пережите в ХХ ст.

Ключовим словом стає Wojna! Жах Арона перед стражданнями, що чекають людей 
у воєнне лихоліття, його намагання знайти якійсь смисл у цьому безглузді не залишають 
місця в душі для байдужості:

Gdy w myśli zaczynało mu trzepotać 
to słowo, kojarzył z nim natychmiast 
nie wrzawę bitewną, nie przekrzywione 
wściekłością czy bуlem twarze, nie pola 
usiane kostniejącymi trupami…. Nie, 
przyprawiały go w oka mgnieniu o nagły 
dreszcz, więcej: o mdłości – posłusznie 
pojawiające się, natrętnie cisnące się obrazy 
tłumуw kijami i batami pędzonych z 
płonących nadłabskich klasztorуw i grodуw 
na wschуd [7: 8]. 

Когда в сознании его начинало трепетать 
это слово, с ним в первый миг связывалось 
не остервенение битвы, не искаженные 
яростью или болью лица, не поля, усеянные 
коченеющими трупами … Нет, его 
мгновенно приводили в трепет, более того, 
почти в обморочное состояние послушно 
возникающие, навязчиво напирающие 
видения толп, изгоняемых палками и 
кнутами из пылающих монастырей и 
городов с Эльбы на восток [3: 16]. 

Сучасний реципієнт, коли читає про obrazy tłumуw kijami i batami pędzonych, не може 
не згадувати події двох світових воєн, жертви холокосту, операцію Вісла, масове пересе-
лення українців до Сибіру, чеченців до Казахстану тощо. Історичний контекст зливається 
з трагічними подіями ХХ ст.:
…starał się rozsądnie, trzeźwo, zimno 
odpowiadać sobie na stale powracające 
pytanie: jaki właściwie cel przyświeca władcy 
Polski, gdy zarządza owo masowe przesiedle-
nie? Czyżby było to tylko upajanie się 
cierpieniem nieprzyjaciół? Czy raczej chłodny 
obrachunek, że w połaciach kraju, na ktуre 
się uderza lub ktуrych się broni, nie powinno 
się pozostawiać na miejscach żywiołu 
wrogiego czy choćby tylko niepewnego? I czy 
te rzesze ludzkie pędzi się świadomie na 
zagładę? Czy też troskliwe oko gospodarza 
zawczasu cieszy się, że przy karczunku 
borуw I okopywaniu grodуw tyle nowych, 
świeżych pojawi się niewolnych rąk [7: 8]

... пытался рассудительно, трезво, холодно 
ответить себе на постоянно возникающий 
вопрос: какую, собственно, цель преследует 
владыка Польши, когда производит это 
массовое переселение? Неужели это один 
холодный расчет, что в той земле, на 
которую обрушился или которую защищает, 
не должно оставаться враждебной или хотя 
бы ненадежной стихии? И неужели эти 
людские полчища умышленно гонят на 
гибель? Или в это время заботливый 
хозяйский глаз заранее радуется, что будет 
столько свежих невольничьих рук, чтобы 
корчевать леса и насыпать валы вокруг 
городов? [3: 16]

А коли йдеться про pojawi się niewolnych rąk, мимоволі у пам’яті постають долі лю-
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дей, що були на примусових роботах у Німеччині, у фашистських концтаборах, ГУЛА-
Гах, на лісоповалах тощо.

Є у романі і сторінки, що перегукуються з нашим сьогоденням. Майстерність Т. Пар-
ницького полягає у тому, що він природно створює умови для таких алюзій. Новаторська 
структура всього роману, зокрема характер побудови першого розділу, сприяють роботі 
душі, спонукають замислитися над долями цивілізації. Все сказане дозволяє дійти вис-
новків, що не лише «Srebrne orły», а й весь доробок Т. Парницького, його художній світ у 
цілому потребують подальшого пильного дослідження з позицій сучасного літературоз-
навства, з метою осягнення філософських глибин письменника.
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МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПРОЕКТ І. КОСТЕЦЬКОГО

Статья посвящена анализу критических работ И. Костецкого, в которых подни-
мается вопрос о специфике украинского дискурса. Автором анализируются основные 
черты украинской литературы, выделенные И. Костецким, говорится о специфике и ис-
токах такого подхода. В статье также поднимается вопрос о взаимодействии обще-
литературной концепции писателя и критика с его подходом к классификации этапов 
развития украинского дискурса.

Ключевые слова: украинский дискурс, шевчекоборческая парадигма, авангард.
This article is devoted to analysis of critical works, written by I. Kostetsky, there was 

described specific of Ukrainian literature. Attention also paid to main features of Ukrainian 
discurs, which was underlined by I. Kostetsky, specific and source of this approach. In article 
author also speaks about connection between literary conception of I. Kostetsky and his critical 
works, devoted to Ukrainian literature.
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Формування І. Костецького-критика починається ще у 40-х роках в окупованій нім-
цями Україні: 1942 року львівська газета «Наші дні» публікує його статтю «Романтизм і 
наше письменство сьогодні», підписану псевдонімом Ю. Корибут [1:123]. За часів МУРу 
І. Костецький продовжує активно працювати в царині критики: його роботи виходять у 
збірнику «МУР. Збірник ІІІ» і «Арка». Крім того, у табірній періодиці з’являється чима-
ло рецензій та відкритих листів І. Костецького, він стає автором коментарю до роману 
В. Домонтовича «Доктор Серафікус». Більшість своїх критичних творів, написаних у 
цей час, письменник підписує псевдонімом Ю. Корибут. Проте розквіт таланту І. Кос-
тецького-критика припадає на 60-ті та 70-ті роки. Саме в цей час у видавництві «На горі» 
виходять друком збірники українських письменників з розлогими коментарями І. Кос-
тецького. За подібним принципом будується і видання творів Е. Паунда та С. Ґеорґе. 
Крім того, у журналах «Сучасність» та «Українські вісті» друкується низка критичних 
робіт письменника.

Однією з характерних рис І. Костецького-критика цього періоду є наявність у його 
статтях, крім аспектів дослідження творчості конкретного письменника, якому загалом 
присвячена робота, викладу загальнотеоретичних поглядів автора на актуальні проблеми 
літературознавства. Так, І. Костецьким в межах вивчення творчості перелічених пись-
менників порушуються питання стилю як літературознавчої категорії, використання 
прийомів «учуднення», пародії та гротеску, розрізнення засобів виражальності поезії та 
прози, фабули та сюжету, виділяються основні риси модернізму, досліджується роль роз-
витку мови у становленні літературного руху тощо.

Доробок І. Костецького-критика сучасниками та дослідниками майстра оцінювався 
по-різному, але в більшості випадків – негативно. І мова тут не лише про те, що, нала-
штований на сприйняття найновіших літературних та критичних європейських технік, 
письменник відповідно до їх засад оцінював твори українських і неукраїнських авторів, 
викликаючи цим незадоволення традиційно налаштованої еміґрантської більшості (ми 
не вважаємо за доречне брати до уваги заяви тих, хто виключав із літературного руху 
Е. Хемінгуея, Ж-П.Сартра та В. Домонтовича). Основна проблема полягає у тому, що 
І. Костецький-критик не мав спеціальної освіти, а спирався на фрагментарно засвоєнні 
знання та мистецьку інтуїцію [2: 517].

Сучасники І. Костецького у більшості випадків ставилися з підозрою до його літе-
ратурознавчих розвідок: «...Ю. Корибут творить нову велику світову літературу, думаю-
чи, що український читач не свиня, все з’їсть» [3:150]. Проте були і виключення – так, 
Г. Костюк зазначав, що І. Костецький був одним з найкращих представників нефахової 
еміґрантської критики [4: 16]. С. Павличко, посилаючись на несподівані мистецькі асо-
ціації і нетрадиційні літературознавчі погляди І. Костецького, відзначала, що письмен-
никові «бракувало інтелектуальної дисципліни, теоретичного підходу до аналізу явищ, 
нарешті, освіти. Його теоретизування позначене аванґардистським радикалізмом і вод-
ночас еклектикою, дилетантизмом, теоретичною недбалістю» [5: 340]. Проте більш пе-
реконливим є погляд на теоретичні роботи І. Костецького М.-Р. Стеха, який говорить про 
їх колажний характер [6: 13], проте наполягав на їх тісному зв’язку з науково-критични-
ми творами сучасників [6: 8] і одночасно протиставляв їм їх [6: 18].

І дійсно, теоретичні ідеї І. Костецького позначені певним дилетантизмом та фраг-
ментарністю, проте характеризуються чіткою теоретичною основою та актуальністю. 
Співвідносячись із найновішими літературознавчими течіями, свої витоки вони ведуть 
до розробок російських формалістів. Переосмислюючи висунуті представниками фор-
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малістичної школи проблеми розрізнення засобів художньої виражальності поезії і про-
зи, трактування учуднення як прийому оновлення, розпаду сюжетної форми як шляху 
до її відновлення, пародії як різновиду інтерпретації традиційного, руйнування мови як 
способу відживлення її смислів, І. Костецький у своїх теоретичних розробках наближав-
ся до ідей, висунутих у роботах постструктуралістів та постмодерністів.

Письменник наголошує на необхідності зламати сталу систему української мови, 
оновити її за допомогою введення в літературний обіг лексичних новотворів та тих шарів 
лексики, які досі залишалися на марґінесах через свою стилістичну маркованість. Пере-
думови для такого зламу, на думку письменника, з’явилися в українській літературі ще 
на початку ХХ століття: «Те, чого весь час бракувало українській мові – животворного 
духу старої книжності, з одного боку, і гнучкої брутальности, міського жарґону, одесь-
кого арґо, з другого, – це почало об’являтися щойно з революцією, щойно з Тичиною, 
щойно з Бажаном» [7: 125] і отримало народження, з одного боку, у текстах молодих 
поетів-шістдесятників у межах літератури підрадянської України, а з іншого боку, у твор-
чості письменників-емігрантів (Нью-Йоркська група).

Крім того, обмеженість у використанні лексичних шарів, на думку І. Костецького, не 
могла не призвести до обмеженості тем та сфер вжитку літератури: «У творчості Шев-
ченка українське життя звужується до одної-єдиної теми. До цієї теми була приладована 
й Шевченкова українська мова, приладована настільки невичерпно, що до всього іншого 
– в тому числі й до всіх інших сторін особистості самого Шевченка – мова ця неспромож-
на була навіть і приторкнутись» [2: 460]. Оскільки подальший розвиток української літе-
ратури відбувався саме на основі цієї мовної моделі, то велика кількість тем залишалася 
поза письменницькою увагою, а художній потенціал багатьох авторів виявився нерозкри-
тим. Таким чином, літературознавча концепція І. Костецького умовно відносить його до 
«шевченкоборчої» парадигми українського літературного дискурсу, при чому йдеть-
ся про необхідність переосмислення усталеної літературної традиції взагалі і постаті 
Т. Шевченка як людини, що її започаткувала, зокрема. Зроблене українськими митцями 
на початку століття, на думку І. Костецького, було лише першим кроком до подальшого 
звільнення української мови та літератури від стереотипів і старих категорій. Проголо-
шуючи принцип сміливості у ставлення до мовного матеріалу, І. Костецький прагнув 
зруйнувати усталену систему української мови для того, аби вивести літературу на нові 
рівні, наблизити до європейських зразків, відкрити можливості для написання текстів 
іншого ґатунку, ніж були традиційно представлені так званою «українською класикою».

Альтернативою щодо української літературної мови на основі шевченківської моделі 
І. Костецький бачив невикористану можливість створення мовного «канону» на основі 
мови Г. Сковороди: «Українська літературна мова, позасумнівна річ, була б принципово 
відмінна від тієї, якою вона є сьогодні, якби в її основу лягла сковородинська модель... 
Передусім це була б уже з початком ХІХ сторіччя мова всеосяжна. Активне життя Ско-
вороди у трьох культурних мовах, грецькій, латинській і давньослов’янській, органічне 
включення ним розмовної мови усіх тодішніх суспільних шарів у свій язиковий всесвіт 
утворило для того вже всю базу» [2: 460]. У переоцінці значення староукраїнської книж-
ності для української літератури І. Костецький не був самотній – про нереалізовані дже-
рела духовного і мовного «українства» говорили і А. Товкачевський, і М. Могилянський, 
і Д. Чижевський [8:7].

Література, створена на основі шевченківської мовної моделі, через свій обме-
жений характер не задовольняла І. Костецького – як не задовольняла письменника і 
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 літературознавча концепція, розроблена на базі цієї літератури. Автор обґрунтував влас-
ний варіант історії розвитку української літератури, схематично представивши основні її 
етапи, акцентувавши увагу на її найголовніших представниках та наголосивши на тому, 
що дослідники українського літературного дискурсу «втратили почуття масштабів, від-
звичаїлися шанувати дистанцію» [9: 90], а через те перестали розрізняти письменників, 
які відіграли важливу культурологічну роль виключно в межах української літератури, і 
письменників світового рівня. Основною проблемою української літератури І. Костець-
кий вважав відмову від мистецьких традицій та мови Київської Русі та часів бароко: 
«Нове письменство будь-що хотіло робити все само, без нічиєї допомоги. Цілий ряд ви-
рішально важливих речей, могутніх граматичних та лексичних слов’янізмів, наче зайву 
забавку, відступило воно російській мові» [7: 123] (Пізніше думку про «перервність» 
розвитку українського літературного процесу висловить і Г. Грабович [10: 18]). Втрата 
розвиненої мовної системи з великим лексичним запасом зумовила і звуження літера-
турного темарію: «Що мова являє собою не тільки інформацію, доводити зайво. Але 
коли їй, своєю чергою, бракує взагалі інформативних моментів, коли вона здатна лиш на 
самодостатній «домашній ужиток», тоді з неї постають цілі світоглядні комплекси, що 
не підлягають жодній логіці» [2: 466]. Саме тому категоріальне визначення «література 
для домашнього вжитку» стає не випадковою обмовкою, а свідомим гаслом в устах чіль-
них творців того, що від початку ХІХ сторіччя стало називатися літературою України [7: 
124]. Особливо тяжким і навіть трагічним виявляється у цій ситуації становище тих, хто 
має цю літературу досліджувати: «У тому, що являє собою типове українське літерату-
рознавство, письменник з нормативною мовою розцінюється як добрий письменник, а 
письменник із щедрим словником – як надзвичайно добрий» [2: 157].

Ще однією з особливостей новонародженої літератури є, на переконання І.Костецького, 
відмирання мистецького побуту. Від Т. Шевченка до М. Семенка створюється ситуація 
знищення позалітературного виявлення індивідуальності та особистого життя письмен-
ника, що не може негативно не впливати на тематичну та мовну змістовність написаного 
протягом цього періоду. Вже конфлікт Т. Шевченка з П. Кулішем був, в першу чергу, кон-
фліктом у боротьбі за широту мистецького світогляду та права вільного відбору матеріа-
лу. Той, хто не вписувався у межі того, що на очах ставало традицією, мусив перемагати 
спротив обставин: «Якраз же з-за широту світогляду Куліша послідовно відтискали у 
внутрішню еміграцію. Не хтось сторонній, не влада, не охранка – відтискала «рідна гро-
мада» [2: 461]. Подібна ситуація складається і з М. Драгомановим. Літературні невдачі 
І. Франка І. Костецький пояснює тим, що письменник змішував докупи два, з літератур-
ного погляду несполучні, факти: приватну долю як таку і приватну долю, зведену в міф, 
тому «на роль, на «маску», тобто на те, що єдине визнається як літературна щирість, він 
був непридатний. Він був чесний, непідкупний, посидючий, дисциплінований, самозре-
чений, людинолюбний. Але в усьому тому він був дослівний» [2: 473]. Єдиним, до того 
ж негативним, результатом такої «дослівності» стає те, що «як явище стилю Франко не 
існує» [2: 473].

В оцінці значення Лесі Українки та О. Кобилянської для українського дискурсу 
І. Костецький випереджає концепції, заявлені С. Павличко та Т. Гундоровою. На думку 
І. Костецького, Леся Українка мала можливість повернути українську мову і літературу 
на інший шлях, проте не скористалася нею: «...Якби вона [Леся Українка] усім огромом 
свого мовного світовідчування удалась безпосередньо до читача, було б, з ґарантією, усе 
інакше в українській літературі» [2: 480]. Для цього письменниця мала явити факти своєї 
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біографії, «свої взаємини з дядьком Михайлом Драгомановим, своє співжиття з умираю-
чим Сергієм Мержинським, співіснування з Ольгою Кобилянською» [2: 480] і звернути-
ся до літературної творчості всіма тими стилістичними та лексичними засобами, якими 
вона користувалася у побуті та приватному листуванні. А С. Павличко також вважала, 
що Леся Українка у своїй літературній концепції пішла далі І. Франка [5: 41]. Крім того, 
дослідниця підтримувала думку І. Костецького про те, що Леся Українка мала шанс ви-
вести літературний дискурс на новий рівень, якби відобразила в біографії або художній 
творчості своє повстання проти церковного шлюбу та тяжку боротьбу з матір’ю [5: 84]. 
Роль О. Кобилянської в українській літературі І. Костецький визначав як марґінальну 
не стільки через відсутність у письменниці таланту, скільки через її побоювання щиро 
висловити те, що вона мала на думці [2: 484]. Т. Гундорова також говорила про те, що 
в українському дискурсі О. Кобилянська «і мовно, і культурно, і ґендерно... уособила... 
ситуацію модерну як етап актуалізації особливої марґінальної ідентичности» [11: 9], ос-
кільки так і не наважилася перетнути межі традиційно означеного дискурсу [11: 9].

Єдиним письменником, чий талант зміг перемогти спротив обставин, був В. Стефа-
ник. Причинами такої перемоги стали притаманні В. Стефаникові прагнення перетво-
рити своє життя на літературний факт, узгодити його з потребами доби, дорівняти до 
мистецького побуту найвідоміших європейських митців: «З нього був єдиний українсь-
кий письменник, який жив не у конфлікті з дивацтвами «кінця сторіччя», а навпаки, був у 
них своїм, умів їх у себе ввібрати і, собі на вияв, досконало оперувати» [2: 488]. Не соро-
млячись виставляти на загальний розсуд факти свого життя (часом навіть видумані), «він 
[В. Стефаник] показував, що чудово розуміється на загальних правилах гри тогочасного 
літературного побуту: бути в добі і водночас бути чимсь особливим» [2: 492].

На думку І. Костецького, приєднання до дискурсу раннього модернізму для україн-
ської літератури мало лише негативний характер, оскільки «знайомство з досвідом євро-
пейського модерну озброїло визначальних носіїв новітньої української літератури на те, 
аби ще дужче ствердити всі три постулати просвітянства попереднього періоду: бар’єри 
мовомислення, безіменність самої мови і – тепер, за доби повсюдного «індивідуалізму», 
поготів – табу самовиявлення» [2: 476]. (Подібну думку про обмежений характер украї-
нського модернізму висловила і С. Павличко, наголосивши на тому, що «перша модер-
ністка спроба не вдалася» [5: 89]). На думку І. Костецького, у представників «Молодої 
музи», як і у більшості їх попередників, не вистачило можливості втекти від традиційно 
українських тем, зруйнувати існуючу систему мови та сюжетів. Оновлення, яке вони 
принесли українській літературі, мало хаотичний та несталий характер: «У їхніх віршах 
звучали нові мотиви, нові індивідуальні переживання, поривання до невідомого божес-
тва, в яке вони «вірили» – «не віруючи», мотиви міста – стотисячоголового звіра, що 
його разом любили й ненавиділи, проклинали й благословляли, мотиви бодлерівського 
спліну, української нудьги, що у цьому значенні була невідома попереднім поетам» [2: 
474]. Основною відмінністю раннього українського модернізму від його європейського 
еквіваленту було тяжіння першого до надолуження прогалин у інтелектуальному розвит-
ку: «Поруч з почуттям утоми від «культури» забажалося якомога більше цієї культури, 
що сприймалася несито й без розбору» [2: 474].

Наступним щаблем у розвитку української літератури, на думку І. Костецького, стала 
трагедія неокласиків, яка була викликана подвійним результатом їх мовотворчих зусиль. 
З одного боку у своєму творчому доробку представники українського неокласицизму 
змогли підняти українську мову на новий, досі недосяжний для неї щабель: «За нашим 
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неокласицизмом числиться величезна заслуга викраснення, вифайнення поетичного вис-
лову. Шляхом нового осмислення захованих у гущі народного мовлення синтаксичних 
фігур, за допомогою дбайливого опрацювання накопиченої рідкісної лексики... зроблено 
осяжний відхід від «сільського» регіону. Створено ряд обережних, проте впевнених не-
ологізмів, які з успіхом заступили те, що вважалося за неперекладне з російської» [12: 5]. 
Проте одночасно українські неокласики обмежували лексичні можливості мови, замика-
ючи її тільки на використанні слів «найвищого ряду»: «Зосередженість тільки на одній, 
поверхневій стороні слова таїла в собі знов-таки спеціальну українську небезпеку. Добір, 
що його вимагали неокласики, стосувався так званого високого ряду. Цьому супутни-
ло відтискання інших мовних шарів, ба – активно негативне ставлення до просторіччя, 
вульґаризмів тощо» [2: 508]. Результатом такого підходу до відбору мовних явищ стає за-
мкненість лексичних шарів («Накреслено, отже, досить широкий круг удатних шаблонів 
«високої мови», тобто круг невтрального мовного нормативу, який для кожної поезії ста-
новить конечну точку опертя. Але це насправді точка опертя, тільки «база». На якусь 
сміливішу «надбудову» неоклясицизм не спромігся» [12: 5]), а звідси – і обмеженість 
тих тем, до яких ризикнули звернутися неокласики («...Коли він [Зеров] поринав у своє 
національне мовомислення, в ньому прокидався старезний комплекс «домашнього вжит-
ку», – і гальмував, не давав пробитись у ризик, велів лишатись у колі звично сприйманих 
словесних побудов» [7: 126]).

Проте у 20-х роках ХХ століття все ж таки народилася українська нація у своєму 
культурному вияві [2: 510]. Результатами такого народження стало визволення літерату-
ри з ритуалізованого кругу тем та засобів, надання мові власного наймення. Крім того, 
до літератури увійшли і заговорили новою українською мовою люди, які не соромили-
ся проявляти себе як особистості в літературному середовищі та мистецькому побуті: 
«Не можна ... не згадати багатющої на врожай деструктивної праці Семенка, Шкурупія, 
«аспанфутів». Штучно плекану цнотливість мови вони розхитали до основ, розбили й 
зважили її активні складові частини, не вагалися включати в її виразові спромоги жарґон, 
вуличне, брутальне, блюзнірче, таке, від чого мліли спільним запамороком і просвітяни, 
і неокласики, – усе те, чим мова дужа з свого споду, чим вона корінилася і чим природ-
но дихає» [2: 510]. Результатом зусиль цих митців стало створення третього варіанту 
української мови – не сковородинської та не шевченківської [2: 510], яка одночасно і від-
кривала нові горизонти для розвитку української літератури, і продовжувала закладену 
у попередні століття традицію. Проте можливістю користуватися новою мовою (а тому і 
розширеними літературними можливостями) скористалися не всі митці. З усіх українсь-
ких авторів писали нею лише три поети: П. Тичина («взагалі найбільший український 
поет усіх дотеперішніх часів»), М. Бажан і В. Свідзинський. Визнаючи, що в Радянсь-
кому Союзі подальший розвиток української літератури неможливий, І. Костецький ве-
ликі перспективи вбачав у розвитку еміґраційного дискурсу як в драматичних, так і в 
прозових жанрах, вважаючи його органічним продовженням українського літературного 
процесу.

Причини небажання українських письменників звертатися до нової мови, нових 
тем та форм І. Костецький вбачає у «недорослості» української культури та свідомості: 
«Це культура інфантильна, психологія її якщо не стадна, то в усякому разі родинно-пат-
ріархальна» [2: 512]. Результатом такого психологічно-вікового обмеження у розвитку 
стає і постійна апеляція до особливості національного характеру («У ній [українській 
культурі] неможливо кроку ступити без сливе патріотичного безнастанного клопоту про 
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«національну своєрідність» [2: 512]), і тематична замкненість в межах освяченого «ви-
сокими іменами» («Вона вимушена, примушена, а коли й органічна, то тільки у межах 
батьківсько-материнського комплексу, утвореного трикутником з «Кобзаря», «Каменя-
ра» та «Дочки Прометея» [2: 512]). Звужена вказаними факторами до неймовірності, ук-
раїнська література виявляється нечуйна не тільки до самих реальних особистостей тих, 
кого вона позначає цими тотемічними іменами, а й до різниці між великим та малим, між 
складним та примітивним, між добрим смаком та смаком поганим – і таким чином стає 
нечуйною «до літературного добра і літературного зла» [2: 512].
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ЕСТЕТИЗАЦІЯ ТА ДЕЕСТЕТИЗАЦІЯ 
ЯК ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕЙНОГО ДИСКУРСУ 

«ЩОДЕННИКА» АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА

Статья посвящена определению роли эстетизации и деэстетизации в «Дневнике» 
Аркадия Любченко. Автор статьи приходит к выводу, что они являются принципами 
и формами конструирования идейного дискурса произведения и тесно взаимосвязаны с 
экзистенциализмом как философским направлением и философией жизни. Эти два при-
нципа выступают способом познания и создания сущности человека и аспектов жизни, 
отражая их бинарность.

Ключевые слова: эстетизация, деэстетизация, концептуальная целостность, 
аполлоническое и дионисийское начало.

The article deals with problem of the defining of the role of esthetization and deesthetiza-
tion in «Journal» («Shchodennyk») by Arkadiy Lubchenko. The author of the article concludes 
they are the principles and the forms to construct the ideal discourse of the literary work. It is 
the way to get to know the nature of human beings and aspects of life, to represente the double-
ness of these categories.

Key words: esthetization, deesthetization, conceptuality, Apollo’s and Dionysys’ begin-
nings.

Аркадій Любченко у літературі 20 – 30 рр. займав одне з вагомих місць. Він був не 
тільки цікавим новелістом, стиль письма якого дивував читача своєю легкістю, яскравіс-
тю, оптимізмом у зображенні подій того часу, а й одним з найдіяльніших членів ВАПЛІ-
ТЕ, близьким другом М. Хвильового. А. Любченко зберіг і не дав загинути у роки війни 
безцінному ваплітянському архіву, що через довгі часи дав можливість літературознав-
цям дізнатись більше про діяльність цього літературного угрупування.

Постать цього письменника була ненависна усім. На Україні його вважили націо-
налістом, який не міг творити необхідну пролетарську літературу і недооцінював націо-
нально-культурну політику партії. Для емігрантів Любченко був комуністом і ворогом 
України, бо йому пощастило пережити часи репресій, не будучи арештованим і не всту-
пивши до комуністичної партії. А. Любченко розумів це як долю. Він писав у «Щоденни-
ку», що відчував на собі «силу випадковості», певний «фатум» чи прихильність Дажбога, 
що охороняли його. Повний оптимізму, розраховуючи на вдачу, у 1941 р. перед приходом 
німців до Харкова Любченко ризикнув ще раз піти проти директивів комуністів і Спілки 
письменників і не дати себе евакуювати до Уфи, а залишитися під німецькою окупа-
цією.

Письменник розпочав вести щоденні записи про те, що діялося, і протягом більше як 
чотирьох років записував у щоденник усе, що перетерпів. Усе це зображене з великою ху-
дожньою майстерністю і стилем особистої сповіді. Нам не відома мета ведення А. Люб-
ченком щоденникових записів: чи то створити після війни на основі цього фактичного 
матеріалу твори, чи то предстати колись перед читачами у своєрідному автобіографічно-
му творі, побудованому за законами жанру щоденника, чи то не загубити себе у період 
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війни, зрозуміти власну сутність у цей час. Але у будь-якому разі, незважаючи на не 
унікальні та час-від-часу примітивні, наївні погляди А. Любченка у «Щоденнику», цей 
твір став портретом страдника-втікача з Батьківщини, де автор був у справжньому пеклі.

На «Щоденник» як мемуарний твір антисеміта, націоналіста, ненависника більшо-
визму та діаспорного літ вигнанця чекали у літературних колах української громадсь-
кості, щоб відкрити для себе А. Любченка як письменника та як людину.

Цікавим є той факт, що опублікований до 100-річчя від дня народження автора, дов-
гоочікуваний твір не викликав вибуху відгуків, суперечок та коментарів. Маємо тільки 
побічні згадки, короткі міркування у рамках предметно-описових статей Ю. Луцького [6; 
7], Д. Нитченка [11;12], та Ю. Шереха [20;21]. Роботи І. Бондар-Терещенка [3], С. Мат-
вієнко [10], С. Квіта [5], І. Пізнюка [14], А. Харченко [18] є низкою студій, які стосуються 
тематики «Щоденника» А. Любченка, образу самого автора, який несподівано для чита-
ча з’явився зі своїми позитивними, негативними та відвертими міркуваннями. Окреме 
місце займають спроби порівняльного аналізу «Щоденника» А. Любченка з записними 
книжками Л. Гінзбург та «Щоденником» О. Довженка [10], зі спогадами Ю. Шереха «Я 
– мене – мені …», «В Україні», «В Європі» та В. Борового «В аркані Каєркана» [3], з 
«Катарсисом» О. Гончара [5].

До появи студії Ю. Барабаша «Фрагмент світової історії у форматі особистої долі», 
де автор робить досить повний аналіз тематики та проблем цього мемуарного твору, 
звертається до аналізу його структури і висуває питання про приналежність тексту до 
жанру щоденника чи автобіографії [2], стаття Ю. Шереха «Так було чи так мало бути» до 
початку 21 століття була єдиним дослідженням «Щоденника». Ю. Шерех у роботі вис-
ловив думку, що на сторінках твору А. Любченко не проявив себе як справжній творець 
літературного мистецтва [21]. «Те, що втратила через характер щоденника історія літе-
ратури і може безпосередньо література, те виграла історія. Щоденник Любченка – це 
майже судове свідчення про українську людину часів німецької окупації України. Для 
читача шкода, що Любченко майже не узагальнює баченого й чутого, що нема на сторін-
ках малої брутальної книжечки, ані філософських міркувань, ані виразної політичної 
програми, ані блискіток стилю… Нема там ні святого Києва, ані візійної української 
людини – героя і мученика. Багато почуттів і думок примітивні…» [21:17], – казав про 
«Щоденник» Ю. Шерех.

Він заперечував художню цінність твору і майстерність письменника, якого возвели-
чував як автора «Вертепу» – української «Божеської комедії» [20]. Однак цей дослідник 
наголошував на корисності від «наївності» «Щоденника». Він писав: «Наївність, виявле-
на в годи війни, – це прямий вияв і вислів провінційності. Це прикро для тих, хто цінує 
Любченка як письменника, але це факт: його щоденник найвищою мірою провінційний, 
але цим він найвищою мірою корисний в процесі усвідомлення нашої провінційності». 
[21:173 – 174].

У передмові до видання твору Ю. Луцький вмістив кілька уривків з листів «друзів 
з України, добрих знавців літератури, які змогли вперше прочитати повний текст «Що-
денника»: ‘У нас мало мемуаристики і таких документів як цей щоденник. Саме тому і 
наші письменники видаються безтілесними істотами … подати «Щоденник» як сенсацію 
– значить спотворити суть великого твору сучасності … давно не читав такої літератури 
– це архітвір. Там немає нічого декоративного … я захоплений епічним мисленням авто-
ра, котрий прагнув крізь криваву заграву подій миттєвих, поточних заглянути аж у наш 
час … Аркадій Любченко – великий егоїст(це властиво митцям), тому все, що переживає 
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–перепускає передусім через себе ... відкритість самовираження Любченка важко сприй-
мати … але коли подумати, скільки цікавих фактів і деталей життя і побуту періоду оку-
пації Харкова, Києва, Львова і країни взагалі переповнюють цей унікальний документ 
20 століття, то всі застереження щодо антисемітизму і колабораціоналізму Аркадія Люб-
ченка відступають на задній план … мене особливо приваблює індивідуальна психологія 
письменника, який не може казати не правду –він відповідальний перед своєю творчою 
свідомістю…» [9: 4]. Як бачимо, думки зовсім протилежні: хтось зачарований незвичай-
но відвертими сповідями, хтось важко сприймає таке відкрите самовираження.

«Щоденник» став останнім твором А. Любченко, але він чітко презентує ознаки ін-
дивідуального стилю письменника, яка викарбувалась у стінах ВАПЛІТЕ на основі ідей 
М. Хвильового.

Проблемам художнього стилю А. Любченка та джерелам формування його як пись-
менника присвячені статті В.Агєєвої «Шлях буремний і скорбний. Творчість Аркадія 
Любченко» [1], Ю. Гаморака «Аркадій Любченко» [4], Л. Пізнюк «Той самий Любчен-
ко» [17], «Дотичність творчих манер чи наслідування? (Аналіз прози А. Любченка та 
М. Хвильового)» [16], «Гасло чи теорія? Теорія «романтики вітаїзму» та її художнє вира-
ження в прозі Аркадія Любченка» [15].

Автори статей констатують, що стиль А. Любченка як письменника формувався під 
впливом ідей М. Хвильового, творчої манери М. Коцюбинського та перекладів з фран-
цузької літератури А. Доде та Ф. Моріяка. На основі аналізу новел, п’єс та ліричної 
повісті (чи роману у новелах) «Вертеп» було визначено, що А. Любченко у своїй твор-
чості синтезував ознаки різних течій модернізму: символізму, імпресіонізму, активного 
романтизму, необароко, неоромантизму з установкою на психологізм. Психологічні ас-
пекти наявні у кожному творі А. Любченка, і «Щоденник» не є винятком.

Незважаючи на те, що психологізація ситуації, яка знаходила вираження у побудові 
тексту, у формуванні висловлювань, у вживанні психологічно спрямованих слів та фраз, 
було головною рисою його індивідуального стилю. Цей аспект не окреслений у роботах з 
аналізу тексту «Щоденника». Основною темою досліджень Ю. Барабаша [2], І. Бондаря-
Терещенка [3], С. Квіта [5], Ю. Луцького [6; 7], С. Матвієнко [10], Д. Нитченка [11; 12], 
І. Пізнюка [14], А. Харченко [18] є тематика твору, образ автора та його погляди на життя 
у період війни.

У статті ми прагнемо проаналізувати способи і рівні вираження спрямованості на 
психологізм, її значення у конструюванні концептуальної цілісності «Щоденника». 
Спрямованість на психологізм у творі А. Любченка допомогла створити специфічну ат-
мосферу, яка є складовою ідейного задуму. Пейзажі у творі, поведінка та мова героїв, 
сюжетні колізії, життєві ситуації, вдало сконструйовані фрази – усе це в Любченка має 
психологічну спрямованість.

Написаний на матеріалах подій війни «Щоденник» А. П. Любченка стає ландшаф-
том реальної дійсності. Реальність у творі стосується не тільки відображення історич-
ної правди, а й людських стосунків у цей період. А. Любченко прагне відчути сутність 
відносин людей, зокрема поведінку, в період між життям і смертю, у час «граничної 
ситуації», коли буття відкривається людині, а вона позбавляється своєї маски і проявляє 
свою сутність, протилежну «передграничному» часу. У «Щоденнику» автор звертається 
до аналізу сутності людини та людських відносин і, безперечно, психологізм, як складо-
ва творчої манери письменника, присутній у творі.

Концептуальну цілісність «Щоденнику» надають стратегічні принципи конструюван-
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ня: естетизація і деестетізація, які є своєрідною формою втілення психологізму і допома-
гають створити цілісно-реальну атмосферу життя. У «Щоденнику» ці два принципи роз-
глядаються не на ієрархічному, а на площинному рівні. Вони діаметрально протилежні, бо 
такою ж є і сама сутність людини, водночас естетична і деестетична. У розкритті сутності 
людини А. Любченко дотримується думки, що у людині поєднується два начала: апол-
лонійське і діонісійське. Ця філософсько-антропологічна категорія чітко висловлюється 
у праці Талмуда, який у «Трактаті Авот» писав: «Шість прикмет має людина: трьома 
подібна вона на тварину, а трьома на янгола: як тварина людина їсть і п’є; як янгол – вона 
має розум, як янгол – ходить просто і як янгол – священною мовою розмовляє» [13:16].

Ідея двоїстості людини, яка є носієм двох начал, була пропагована в 20-ті роки. Особ-
ливо чітко вона прозвучала в романі «Місто» В. Підмогильного. А. Любченко розвиває 
цю ідею в «Щоденнику». Якщо герої В. Підмогильного страждають від роздвоєності між 
душею (розумом і інтелектуальною сферою) і тілом, то у творах А. Любченка («Вертеп», 
«Щоденник», «Via dolorosa») проголошується гармонія цих сфер як протилежностей, 
притаманних людській сутності. Автор розуміє, що людина не може бути виразником 
тільки естетичних нахилів, бо існує одна причина – «наше буття» («… наше буття… 
оперує ще (та й довго, мабуть, ще оперуватиме) звичайною людиною з усіма її позитив-
ними й негативними нахилами» [8:227]). Ця ідея, проголошена А. Любченком у «Вер-
тепі», знайшла відображення в «Щоденнику». Автор як об’єкт дослідження «людини» і 
суб’єкт життя є у «Щоденнику» носієм естетичного і деестетичного, носієм аполлоній-
ського і діонісійського начал.

Ця протилежність найбільш чітко прозвучала у моделях любовного дискурсу. Любов 
виступала екзистенціалом людського буття, який окреслює найглибше відчуття повноти 
особистісного буття і переживання цілісності. Для Любченка любов була романтичним 
священним почуттям і сексом, тобто феноменом низької сфери буття. Для підтвердження 
цього факту звернемося до окремих алексій тексту: «Бракувало тільки в цьому філоло-
гічному конгломераті доброї жінки. Є тут і дівчата гарні, досить сильні, Але занадто 
багато до мене звідусіль уваги – нема як підступитися. А проте пора вже щось робити, 
просто не витримую. Одного вечора Марія ледь – ледь не впала жертвою – і добре, що 
я вчасно стримався» [9: 143]; «Яка радість!.. Боже, яка ж вона хороша, ця синьоока 
дівчина! Яке серце велике… Оце характер! Отакими мусять бути українки. Руто, люба 
моя дівчино, вклоняюсь тобі, схиляюсь з глибокою пошаною й обожненням; для тебе, 
заради тебе все зроблю, як заради України, бо ти – зразкова дитина нової нашої жит-
тєздатної і, щоб там не було, нерушимої України. Бо мене любиш передусім, як такого 
ж відданого сина цієї України. Ми справді рідні з тобою. І я того незабутнього вечора 
у Львові недарма казав: «От побачиш, побачиш ми з тобою зустрілись заради чогось 
дуже важливого, виняткового. Я це передчував. І я знаю: до смерті вже будемо пов’язані 
найглибшими почуттями незалежно від того, чи будемо близько одне при одному чи на 
відстані. Але завжди будемо спільно. Ми – рідні. Думками. Серцем. Кров’ю» [9: 9].

Поєднання естетичного і деестетичного в зображенні любові в «Щоденнику» своїм 
корінням йде до «Вертепу» («Тут легковажно сіють убивчий родинний розбрат, там пи-
шеться ніжно – юне, ніжно – чисте признання на адресу дівчини з синіми очима. Тут, 
вітаючи тінь невмирущого Єлагабала, регочуть оголені стегна й продають насолоду та 
сифіліс, там, проганяючи тінь Єлагабала, навчають про велику красу та вагу статевих 
взаємин і жахну потворність сифілісу» [9: 214]). У творі присутнє відверте зображення 
статевих стосунків.
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Любов у будь-яких проявах є аналогом життя, точніше, самою його субстанцією, уні-
версальною силою всього сущого. Закони любові – абсолютні, апріорні закони, що «ти-
сячоліттями переливалися з кров’ю по жилах» і споконвіку «були в мозкових клітинах 
людей» [19: 29], бо «ordo amoris (М. Шелер) є серцевиною світового порядку природного 
і людина, живучи у світі, не може йому не підкоритися» [19: 85]. На думку сучасних 
дослідників, «рефлексія ordo amoris» я – котре помирає дозволяє ототожнювати істину 
любові та істину життя, смерті й безсмертя, а шлях до коханої на танатограмі свідомості 
– із можливістю остаточної впевненості у любові, яка є психовітальною енергією, що 
пронизує Всесвіт і людину» [19: 87]. У своїх проявах любов виступає як вічне почуття 
цілісності, як любов – цілісність, як безсмертя, яке інтуїтивно шукає людина у «наявному 
бутті»(«Dasein» М. Хайдеггера) та у «граничній ситуації» («Grenzsituation» Ясперс).

Спираючись на той факт, що людина – це поєднання аполлонійського і діонісійсько-
го начал, А. Любченко зображує любов у двох проявах: духовна і плотська. Любов – це 
сфера життя людини. Духовна любов є формою аполлонійського начала з сприйманням 
та творенням внутрішніх образів краси, міри і почуттів, що панують над усім диким 
і неприборканим. Плотська любов є звільненням, вибухом інстинктів, непереможеної 
динаміки тваринної та божеської природи.

Головні принципи конструювання знаходять своє місце у «Щоденнику» та у зоб-
раженні людських емоцій. Емоції дають волю проявленню естетичних і деестетичних 
якостей особи, вони роблять з неї одночасно художника і розпусника.

Емоції – це певний вид суб’єктивних психологічних станів, які відтворюються у фор-
мі безпосередніх переживань, відчуття приємного або неприємного, ставлення людини 
до світу і людей. Емоції – це відбиток аспектів буття в душі людини. А людина, на дум-
ку А. Любченка, з її діаметрально протилежними нахилами формується буттям («Наше 
буття, що дозволило нам потоптати закони естетики й етики, дозволило дати без-
межну волю емоціям, повернути до первісної полігамії, зробити великими розпуниками!» 
[8: 227]). Психологами було встановлено, що деякі експресивні вираження є набутими у 
житті на основі навчання і виховання.

У творі ми знайдемо безліч виразів, які не відповідають чуттю естетичної міри як за-
поруки чистоти літературної мови, – це вульгаризми. («От хам!», «Падлюка», «О, будь-
те ви прокляті!», «Яка сволота!», «вона просто – гадина» [9: 57], «велика смердюча 
наволоч» [9: 57], «Просто – падло і …падлюка» [9: 49], «От сукин син!» [9: 87]).

Вживання вульгаризмів у «Щоденнику» відповідно вмотивовано. Брутальні слова 
у творі передають ситуацію руйнування етичних та естетичних кордонів у граничному 
буття, що проходить на рівні мовлення творчих особистостей. Вживає вульгаризми не 
лише А. Любченко. У «Щоденнику» поданий вірш якогось естета з великою кількістю 
брутальних виразів.

Вживання брутальної лексики стосується усіх людей. Це прояв первісної тваринної 
нестриманості та природніх інстинктів. Це прояв діонісійського потоку, у якому психо-
логічний елемент відчуття чи відчуття ефектного бере найбільш сильну участь. Людина 
в умовах війни існує на межі, коли фактом є втрата внутрішніх орієнтирів, внутрішніх 
моральних кордонів. Це реальність. А. Любченко прагне усвідомити масштаби власного 
духовного спотворення, глибини внутрішньої корозії, проявлення тваринних основ. Але 
людина водночас здатна поетично, естетично передавати свої емоції. («Сьогодні знову 
повно сонця, киплять довкола золото і бронза. Вранці, прокинувшись і глянувши у вікно, 
я згадав Хвильового:
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Упаду, упаду в розпуці на роси
………………………………….
То бреде по ланах задумана осінь,
То в червінцях застигли бори.

В цій перебільшеній красі, в цій винятково – довгій, ненормальній осені, що так 
сприяє большевикам, знову почуваю якусь зловісність. В сонці, в теплі, замаскована буй-
ною красою, наближається біда – вже її подихи такі відчутні» [9: 182]).

Емоції водночас є і віддзеркаленням життєвого кредо, людини і відбиттям його у дій-
сності. Якщо між ними існує конфлікт, а закони життя дозволяють нехтувати естетикою, 
то виникає потяг до деестетизації. У «Щоденнику» ідеї расизму, зневаги до жінок ідуть 
поряд з використанням грубих виразів, бо порушений баланс між дійсністю і бажанням 
автора. («Накрала сволота, тікаючи, але боком їй вилізло» [9: 16]; «Більшість наших те-
перішніх жінок і дівчат – свині. Просто – свині. Досить уже того, як вони запопадливо 
липнуть до німців перших же днів у найгірший спосіб узялись «репрезентувати» націю … 
Це – гидота, гнилизна, струп. До всіх болів мого народу – ще й цей, соромом пройнятий 
біль!» [9: 52]). Якщо дійсність і почуття людини існують у гармонії, то це є основою для 
породження естетичних якостей. («…ой, Боже мій, рука Рути! Люба моя, щира моя!.. 
Значить, Рута не забула. Значить – справді любить. Зоре моя, зорій мені!» [9: 67]).

А. Любченко «грає» словом, бо таким чином створює реальність та цілісність тво-
ру. Автор керує емоціями, у певних моментах відчутні всплески мовленнєвої стихії в 
їх виразі. Естетичні та вульгарні вирази вкладені в мову автора й інших членів інте-
лектуального середовища. Вони передають емоції людини, де позитивні породжуються 
гармонією з життям і народжують естетичне сприймання дійсності, а негативні емоції 
– конфліктними ситуаціями у людському середовищі, які прагнуть нейтралізуватися че-
рез вульгарність мовлення.

Естетизація і деестетизація – це шляхи пізнання і спосіб репрезентації сутності лю-
дини. Вони притаманні кожному індивіду і взаємодіють, віддзеркалюючи життя через 
переживання. Естетизація і деестетизація – це трансформація історичного трактування 
ідей вітаїзму в зображенні переживання позитивних і негативних аспектів дійсності. Ес-
тетизація тісно взаємодіє з «життєвим поривом» (А. Бергсона), бо краса висловлювання 
є зразком словесної, художньої творчості. Деестетизація відображає інстинктивні потяги 
людей, тобто пов’язана з «інстинктами» Ф. Ніцше.

А. Любченко вважав, що людина – це бінарна істота, яка складається з ірраціональ-
них і раціональних основ, таким же є і життя, в якому взаємодіють «вітальні потяги», 
«інстинкти», «переживання», «життєві пориви» і розум.

ЛІТЕРАТУРА

1. Агєєва В. Шлях буремний і скорбний. Творчість Аркадія Любченка //Березіль. – 1991. 
– № 9. – С. 39 – 46.

2. Барабаш Ю. Фрагмент світової історії у формі особистої долі: Кілька причинників до 
«Щоденника» Аркадія Любченка //Сучасність. – 2002. – № 3. – С. 99 – 116.

3. Бондар – Терещенко І. Мітичні історії у жанрі життя //Критика. – 2002. – № 56. – 
С. 30 – 31.

4. Гаморак Ю. Аркадій Любченко //А. Любченко. Вертеп. – Львів, 1943. – С. 3 – 10.
5. Квіт С. Нові зустрічі //Українські проблеми. – 2001 . – № 21. – С. 230 – 232.



132

6. Луцький Ю. Довідка переписувача //Березіль. –!998. – № 9 – 10. – С. 130.
7. Луцький Ю. Історія «Щоденника» //А.Любченко. Щоденник. – Львів – Нью-Йорк, 

1999. – С. 5 – 7.
8. Любченко А. Вертеп //Українське слово. – Книга четверта. – К., 1995. – С. 195 – 248.
9. Любченко А. Щоденник. – Львів – Нью-Йорк, 1999. – 383 с.
10. Матвієнко С. У пошуках утраченого часу //Критика. – 2002. – № 56. – С. 26 – 29.
11. Нитченко Д. Зворушливий «Щоденник» Аркадія Любченка //Вільна думка. – 1998. 

– № 44 – 45. – С. 20 – 21.
12. Нитченко Д. Сторінками «Щоденника Аркадія Любченка» //Літературна Україна. 

– 1998. – 30 грудня. – С.12.
13. Підмогильний В. Місто. – К., 1989. – 216с.
14. Пізнюк І. Без святкової вдяганки //Критика. – 2002. – № 56. – С. 24 – 26.
15. Пізню Л. Гасло чи теорія? Теорія «романтика вітаїзму» та її художнє вираження в 

прозі Аркадія Любченка //Українська мова і література. – 2002. – Ч.16. – С. 20 – 24.
16. Пізнюк Л. Дотичність творчих манер чи наслідування? (Аналіз прози А.Любченка та 

М.Хвильового) //Магістеріум (Літературознавчі студії). – 2000. – Вип.4. – С. 59 – 63.
17. Пізнюк Л. Той самий Любченко //Любченко А.Вибрані твори. – К., 1999. – С. 7 – 29.
18. Марченко А. «Чи мій Дажбог згадає про мене?» (Про «Щоденник» Аркадія Любчен-

ка) //Березіль. – 2004. – № 10. – С.180 – 185.
19. Хоменко Г. Юрій Яновській: танатологічна версія ранньої творчості. – Х., 1998. – 

116с.
20. Шерех Ю. Колір нестримних палахтінь.(«Вертеп» А. Любченка)// Шерех Ю. Пороги 

і Запоріжжя: В 3т. – Х.,1998. – Т.1. – С. 443 – 477.
21. Шерех Ю. Так було чи так мало бути//Шерех Ю. Не для дітей. Літературно-критичні 

статті й есеї. – Нью-Йорк, 1964. – С. 170 – 177.

УДК 882. 6. 09 – 31
Овчаренко Е. Н.

(Минск, Беларусь)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС  
В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ДЕТЕКТИВЕ
(традиция литературного движения «Тутэйшыя»)

The article tells about peculiarities of the national discourse in contemporary Belarusian 
detective taking an example from one of the most prominent Belarusian literatural organization 
of the end of XX century – «Tutejљyja». In the article the texts of M. Adamčyk and M. Klimkovič, 
written in the detective genre, are analyzed. As the peculiarities of the national discourse in 
Belarusian detective author names: archaization of mentality, mythologization of history and 
future, actuality of the ideas of national Renewal, accentation on irrationality of characters 
and situations.

Key words: detective, national discourse, archaization of mentality, mythologization.

В белорусской литературе, традиционно ориентированной на гражданскую, фило-
софскую и интелектуальную значимость, аспект занимательности, развлечения является 
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переферийным. Хотя элементы фантастической и детективной прозы тут имеют доста-
точно давнюю, но не имевшую возможность развиться историю. Так, в самом начале ста-
новления белорусской литературы (начало ХХ века), что совпало с периодом формиро-
вания национальной государственности и идеи, один из самых ярких её представителей 
Вацлав Ластовский написал повесть «Лабиринты», в основе которой можно видеть де-
тективную и фантастическую составляющие. Подобным текстам не было места в совет-
ском искусстве по причине их нереалистичности, мифоконцептуальности, выраженной 
национальной идентичности. Этим можно объяснить долгое отсутствие в белорусской 
литературе – вплоть да 80-х гг. прошлого века, когда появились повести Владимира Ко-
роткевича, – элементов занимательности.

Однако имевший место прецендент стал литературной традицией немного позже – в 
рамках знакового для белорусской культуры объединения «Тутэйшыя» (конец 80-х – на-
чало 90-х). В это время, которое опять удивительным образом совпало с периодом наци-
онального возрождения, его представителями был написан целый ряд текстов в жанрах 
массовой литературы, в частности, детектива. Его форма была не просто перенята из ху-
дожественного опыта предшественников, но талантливо приобщена к белорусскому куль-
турному пространству. Таким образом, если первое национальное возрожденние имело 
детективную формулу в качестве единичного примера, то второе с него и началось (во 
всяком случае в той его части, которая касалась литературы). Не случайно, что произошло 
это именно в рамках объединения «Тутэйшыя», которое, с одной стороны, ставило перед 
собой не только культурные, но и общественно-политические задачи, а с другой, провоз-
гласило себя носителями высоких идеалов Владимира Короткевича, который объявлял-
ся последним национальным Пророком. Немалую роль в этом процессе сыграла также 
сознательная установка «тутэйшых» нести творчество «в народ». Явно популистская в 
своей сущности идея, таким образом, стала одним из факторов появления в белорусской 
литературе феномена «национальный детектив», которой реализовался в произведениях 
Мирослава Адамчика, Адама Глобуса, Максима Климковича, Теофилии Сабоцкой.

Для произведений данных авторов характерно не просто автоматическое освоение 
базисных принципов написания детектива. Технология организации детективного тек-
ста соседствует с художественной реализацией культурно-знаковых особенностей, что 
позволяет нам говорить про национальный тип детектива, хотя и написанный часто в 
традиции Эдгара По или Артура Конан-Дойля.

Феноменальность детектива в рамках литературного объединения «Тутэйшыя» обус-
ловлена тем, что данные тексты, имея в качестве формулы канон массовой литературы, 
сущностно таковой не являются. Повести и рассказы М. Адамчика, Адама Глобуса, М. 
Климковича, Теофилии Сабоцкой, написаные в детективном жанре, – прежде всего фе-
номен национальной литературы. Функция развлечения здесь вторична в сравнении с 
идеей популяризации национального, что осуществляется на всех уровнях текста.

Так, «Убийство на Рождество» («Забойства на Каляды») М. Адамчика настолько точ-
но вписывается в границы белорусской литературы и белорусской реальности, что мы 
можем говорить про особенное «своё» пространство данного детектива.

Начнем с того, что преступления в этом произведении совершаются во время одного 
из самых важных праздников в календарном цикле белорусов. Причем первое – предме-
том символическим для рождественской обрядности – алебардой со звездой. События 
разворачиваются в поместье ХVІІІ века, которое напоминает нам про славные времена 
Витовта. Подобно тому, как Артур Конан-Дойль создает образ доброй старой Англии 
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викторианской эпохи, М. Адамчик репрезентирует романтический образ «шляхетнай», 
достойной, старосветской Беларуси.

Само убийство имеет не простую, а идейную мотивацию: преступное действие осу-
ществляется с намерением предотвратить создание земным человеком языческой Библии 
– пантеона языческих богов. Герои «Убийства на Рождество» являются выразителями 
возрожденческой идеи, которая типична для белорусов мировоззренчески и культурно. 
Их идея – по-богушевичски простая: «...доказать всем, что белорусы во всяком случае 
не хуже поляков и всех остальных» [1: 20]. Только в сравнении с Франтишком Богуше-
вичем в основу возрождения нации ставится не язык, а явление более глубокое – вера 
прадедов. Этим обусловлена наличие религиозной проблематики произведения, которая 
актуализирует наиболее архаичные пласты сознания, что неизбежно в связи с описанием 
такого недостаточно изученного явления, как язычество. Последнее имеет все основания 
для того, чтобы чинно фигурировать в области репрезентации аутентичного образа «бе-
лорусского пространства».

В повести М. Адамчика и М. Климковича «Любовница Дьявола, или Корона Ви-
товта Великого» («Каханка Д’ябла, або Карона Вітаўта Вялікага») каналом выявления 
национального дискурса является создание атмосферы иррационального. В ее основе 
постулированная архаичность, которая в качестве базиса использует белорусскую мифо-
логию. Она пронизывает всю систему текста, построенного на внешне логическом реше-
нии мистической истории про приведений (здесь, заметим, вновь очевидна ориентация к 
фабульной модели «последнего Пророка» нации Владимира Короткевича).

Наиболее вовлеченным в архаическое пространство произведения является образ 
Магды. Например, она абсолютно серьёзно относится к услышенным ею мифологичес-
ким вплоть до хрестоматийности историям. И здесь очевидно, что это не просто следс-
твие ее научных интересов, хотя героиня и позиционирует себя как этнограф. Имееет 
место скорее сфера непосредственной вовлеченности самой Магдалены Огинской, ко-
торая –дальше больше – признается в том, что занимается оккультизмом. И в этом при-
знании – ни капли от расчета, банальной маскировки. Подтверждением тому на полном 
серьезе рассказанная героиней «История про спрятанные сокровища», которая имеет 
мифологическую составляющую.

Второй найболее вовлеченной фигурой в контекст белорусского архаического про-
странства является фигура Кадука. Первое, что обращает на себя внимание, – его мифо-
логическое имя (мифологически «кадук» – злой дух низшего уровня). К этому можно 
прибавить и специфическую внешность, котороя нисколько не уступает имени: «Вла-
делец баритона оказался ещё более страшным… лицо его было ужасно… Фигура… с 
длинными, ниже колен, руками напоминала орангутанга. Полусогнутые ноги прятались 
до колен в широких голенищах резиновых сапог. В его руках, заросших рыжей щетиной, 
сумки Магды казались невесомыми игрушками» [2: 6]. В нем чувствуется сатанинская 
неуловимость, изменчивость. Он предстает то ужасным привидением Дома творчества 
Кок-Тепе, то приличным и уверенным в себе человеком, то посланником Дьявола, то 
обычным вором, который хочет украсть корону Витовта.

Еще одно интересное замечание, которое говорит в пользу мифологичности образа 
– непосредственно в тексте произведения Кадук появляется трижды: первый раз – при 
знакомстве с Магдаленой Огинской, второй – в баре, расказывая «Историю про Анну 
– любовницу Дьявола» и выступая его посланником, третий – пробуя унести корону. А 
три в традиции – очень мифологическое число.



135

В контексте «белорусского пространства» примечательным оказывается то, что каж-
дый из героев повести в той или иной степени также наделен определенной чертой суе-
верия. Но это уже не неотъемлемая включенность в архаическое пространство произве-
дения – как в случае с предыдущими образами. Их суеверность проявляется разве что в 
той вере, с которой каждый из персонажей рассказывает очередную страшную историю, 
что говорит об остаточной мифологичности, а значит, и архаичности их сознания. Это 
чувствуется в «Истории про Мару» Анатоля Юра, который, даже не веря самому себе, 
рассказывает о пережитом как о том, что существовало реально, и особенно в «Истории 
в том, как Дьявол хотел украсть Лиду». Такое возможно по причине непосредственной 
включенности героев в рассказываемые события.

Интересным в плане архаичности ментальности персонажей является тот момент, 
что из всех героев только следователь Федор Абилка рассказывает не мифологическую 
историю, а что-то, завязанное на городском фольклоре. Он – единственный не введенный 
в атмосферу иррационального (возможно, по причине своей рационалистической про-
фессии следователя). Но и именно ему в ряду персонажей текста отведена минимальная 
роль, что вообще для детектива как жанра выглядит очень странно (напомним, герою 
отведена роль следователя). Авторы «Короны Витовта Великого» таким образом как бы 
стараются нивелировать его функцию, подсознательно выталкивая его из слаженной 
системы образов.

Не включенные напрямую в детективно-исследовательскую ткань произведения, но 
основывающиеся на белорусской мифологии, «страшные» истории имеют сквозной для 
повести характер. Их проникаемость всюду призвана только подчеркнуть архаичность 
ментального пространства произведения. Здесь – на этой территории сознания – так ес-
тественно, и иначе вряд ли возможно. По этому поводу следует отметить интересный эф-
фект: несмотря на свою внешнюю «страшность», эти рассказы мало кого могут испугать. 
Указанное становится возможным как раз посредством естественности их бытования в 
рамках архаичного.

Модель классичесского детектива, но уже в интерьере современности, представлена 
в повести М. Климковича «Сценарий смерти». Первые подступы к реализации нацио-
нального дискурса можно наблюдать уже в завязке произведения. Она пунктиром наме-
кает на потенциальность возникновения национальной проблематики, потому как лите-
ратурный семинар белорусских писателей – просто классическое поле притяжения идей 
по вопросам обуждения нации. Далее по тексту находим реализацию этих потенций: 
высказанная старейшим писателем Вадимиром Долголевичем (здесь заметим художес-
твенное соответствие образу реального для «тутэйшых» Пророка Владимира Коротке-
вича) идея про создание в литературе образа национального героя-мученика становится 
мотивом для его же убийства.

Повесть «Сценарий смерти», реализовав свойственную для «тутэйшых» концепцию 
«убийства из-за идеи», одновременно уходит в сферу конструирования легендарного. 
Произведение, можно сказать, утверждает декларированную им же, не существующую в 
реальности легенду про национального героя-мученика как сбывшийся факт, с чем в по-
вести связывается становление и расцвет белорусской нации. Таким образом, на уровне 
текста желаемое проецируется в действительность.

Повесть М. Климковича «Сценарий убийства» – единственная из этого цикла (име-
ются в виду «Убийство на Рождество», «Любовница Дьявола, или Корона Витовта Ве-
ликого») – имеет реальный позитивный финал, что уже постулирует ее как явление в 
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белорусской литературе. Этот позитив – в прямолинейной вере, которая не имеет под 
собой никакого основания. Другие произведения напрямую направлены к прошлому 
(реконструирование языческой веры, возвращение времен Витовта), это – взгляд в буду-
щее. Например, в «Короне Витовта Великого» мифологизируется история, в «Сценарии 
смерти» тому же процессу подлежит будущее. Причем, собственно сюжет – как бы не-
отъемлемая часть самого мифа, который создается на глазах у читателей. Мифа, кото-
рый, согласно провокационному замыслу автора, должен стать реальностью. Писатель 
посредством своего текста старается запрограммировать еще не существующее. И это не 
просто взгляд вперед, а желание предопределить через постулирование то, чего еще нет.

То, что объединяет данные тексты в один ряд, – это гранично постулированная 
идейность. В повести «Убийство на Рождество» она представлена в идее возрождения 
мифилогически-религиозного языческого комплекса, в «Короне Витовта Великоко» – в 
возрождении золотых времен Великого княжества Литовского. В повести «Сценарий 
смерти» романтическая идея возрождения силы и величия белорусского государства уг-
лублена в литературно-легендарную сферу.

Таким образом, точными чертами введения детектива в рамки национального про-
странства стали: архаизация ментального пространства и мифологизация истории / 
будущего, акцентация суеверности и иррациональности художественных характеров и 
ситуаций, а также сосредоточенность на возрожденческой идее. Ненавязчиво подчерк-
нутая герметичность белорусского пространства позиционирует преимущество нацио-
нального дискурса в современном детективе, который в белорусской литературе являет-
ся не самоцелью, но средством популяризации и утверждения этнической идентичности. 
Будучи иллюстрацией к тому, что «массовая культура тесно связана с национальным 
типом философской рефлексии» [3: 113], белорусский детектив часто создает чувство 
неуловимости, ускользания чего-то самого главного, того, что есть за внешне логичным 
раскрытием событий.

Детектив в рамках объединения «Тутэйшыя» стал заметным литературным и куль-
турным проектом, представленным в Беларуси в 90-е годы ХХ века. Впервые белорус-
ская литература последовательно и целенаправленно занялась процессом освоения и 
пересоздания конкретной формулы. И это пересоздание имело своим результатом воз-
никновение национального детектива, который может быть интересен не только критику, 
но в первую очередь читателю. Культурным этот проект был потому, что мог повлиять 
на ситуацию в области искусства через открытие в нем нового ресурса и поворот его 
мировоззренческой системы.
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ХХ стагоддзе, і асабліва яго канец, сталіся для айчыннай літаратуры, для духоўнага 
жыцця нацыі часам суровых выпрабаванняў. Грамадска-палітычныя пераўтварэнні ўз-
рушылі і лёс народа, і лёс асобнага чалавека. Беларускі чытач па-новаму перачытваў 
айчынную класіку, знаходзячы ў ёй адказы на вечныя пытанні быцця. Вярталася рэпрэ-
саваная літаратура, становячыся чыннікам сучаснага літаратурнага працэсу і адкрыва-
ючы духоўныя пошукі знішчаных ці выкрасленых з літаратурнага кантэксту айчынных 
літаратараў.

Царква ў пэўным сэнсе была таксама рэабілітавана, легалізавана і нават стала апя-
кункай мастацтва. Аднаўляюцца праваслаўныя епархіі: Магілёўская і Мсціслаўская, 
Брэсцкая і Кобрынская, Полацкая і Віцебская, Пінская і Лунінецкая. Утвараецца Бела-
рускі Экзархат Рускай Праваслаўнай царквы. Адраджаецца Мінская духоўная семінарыя 
ў Жыровічах і жаночы Спаса-Ефрасіннеўскі манастыр у Полацку. Аднаўляецца рыма-ка-
таліцкая дыяцэзія на Беларусі. З канца 80-х гадоў пачынаецца адраджэнне грэка-каталіц-
кай царквы на Беларусі. У 1991 годзе ў Мінску ўтворана Біблійнае таварыства, якое мела 
на мэце не толькі выданне і распаўсюджванне Святога Пісання, але і навуковую працу 
па перакладзе яго на беларускую мову. Па дадзеных на 1994 год на Беларусі існавала 24 
канфесіі і каля 1,5 тысяч афіцыйна зарэгістраваных рэлігійных абшчын – праваслаўных, 
каталіцкіх, уніяцкіх, пратэстанцкіх, мусульманскіх, іудзейскіх, нават аб’яднанні крыш-
наітаў і будыстаў.

Аднаўлялася рэлігійнае жыццё, і гэты рэнесанс запатрабаваў маладыя творчыя інт-
электуальная сілы. Рэчаіснасць як бы падказала новы кірунак філасофскіх пошукаў бела-
рускай інтэлігенцыі. Разгарнулася невядомая раней прастора духоўнага жыцця. Рэлігій-
ныя рэфлексіі натуральна знаходзілі сваё ўвасабленне ў паэзіі і прозе. Для пашырэння 
гарызонтаў філасофскіх пошукаў вельмі паспрыяла вяртанне ў актыўны ўжытак беларус-
кай літаратуры спадчыны рэпрэсаваных або выкрасленых з кантэксту айчыннага прыго-
жага пісьменства творцаў. Гэта паэзія Алеся Гаруна і Казіміра Сваяка, успаміны-споведзь 
Л. Геніюш, творчасць В. Ластоўскага, мастацкія набыткі беларускай эміграцыі і інш.

У 1993 годзе выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла кнігу успамінаў 
Л.Геніюш «Споведзь». Успаміны паэткі падаюць не толькі жудасныя этапы, сталінскія 
лагеры смерці і веліч няскоранага чалавечага духу. Акрамя велізарнай любові да Баць-
каўшчыны, Л. Геніюш адкрывае яшчэ і непахісную веру ў Бога. Менавіта яна дала сілы 
слабай жанчыне выжыць, не страціць чалавечы гонар, а яшчэ і быць духоўнай падтрым-
кай многім таварышам па няшчасці. «Сэрца маё перапоўніла прага малітвы, і я пальцам 
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па чорным запыленым падаконніку пачала маляваць голаў Хрыста ў цярновым вянку. 
Галава выйшла цудоўна, і кропелькі крыві быццам збеглі па святым яго твары. Абраз 
выйшаў вельмі харошы, быццам нехта натхнёна вадзіў маёю рукою, і мне пацяклі слёзы» 
[1: 183]. За гэты абраз Л. Геніюш патрапіла ў карцэр, але засталася вернай сваім пера-
кананням.

У 1992 годзе быў выдадзены зборнік паэзіі беларускай эміграцыі ХХ стагоддзя «Туга 
па Радзіме». Большасць твораў на Беларусі друкавалася ўпершыню. Сярод вершаў На-
таллі Арсенневай быў і верш «Малітва» часоў Вялікай Айчыннай вайны, які стаў духоў-
ным гімнам беларусаў свету.

У 1993 годзе пабачыла свет рэпрынтнае выданне – Казімір Сваяк «Мая Ліра». Упер-
шыню зборнік вершаў пабачыў свет ў 1924 годзе ў Вільні. Але напрыканцы ХХ стагод-
дзя медытацыі каталіцкага святара выдатна ўпісаліся ў кантэкст сучаснай беларускай 
літаратуры і грамадскага рэлігійнага жыцця. У сваёй дзейнасці і творчасці Казімір Сваяк 
прытрымліваўся формулы «З народам для Бога». Праца па стварэнні беларускамоўных 
парафіяў, школ, настаўніцкіх курсаў, нарэшце, гуртка беларускай моладзі «Хаўрус сва-
якоў» з хорам і драматычным гуртком паступова прыводзіць святара-паэта да ідэі пра 
неабходнасць адраджэння уніяцкай царквы на Беларусі. Казімір Сваяк стаўся, так бы 
мовіць, адным з ідэолагаў беларускага грэка-каталіцызму. Ён звязваў адраджэнне уніі 
з неабходнасцю падтрымаць беларускую нацыянальную ідэю на метафізічным узроўні. 
Здавалася, унія дасць магчымасць тым, хто застаўся хрысціянінам, быць беларусам. Бо 
вельмі ўжо цесна зліліся ў нашым успрыняцці паняцці каталіцызму і польскасці, пра-
васлаўя і рускасці. У ХХ стагоддзі з’яўляецца ідэя экуменізму – сусветнага аб’яднання 
ўсіх рэлігій. Нават ксёндз Казімір Сваяк, які выступаў за унію паміж католікамі і пра-
васлаўнымі, бачачы ў ёй падставу для захавання самабытнасці беларусаў, не пазбегнуў 
спакуслівай ідэі аб’яднання хрысціянства і славянскай міфалогіі». На голас той Сварог 
пашлець прадвесне // І першым Пяруном разваліць моц Стрыбога: // Скрушэе лёд, зямлі 
пялёнка счэзне, // І ўсё жывое зноў пагорнецца да Бога [2: 6].

У 1990 годзе была ўтворана хрысціянская суполка «Унія», і пачынае выходзіць ад-
найменны маладзёвы часопіс. Рэлігійнае па змесце, эстэтычна і інтэлектуальна выданне 
надзвычай таленавіта адлюстроўвала сучаснае светабачанне беларусаў. Сапраўды, ча-
сопіс не толькі распавядаў пра асновы хрысціянскай веры, гісторыю уніі на Беларусі, 
падаваў навіны рэлігійнага жыцця краіны. На яго старонках былі змешчаны вершы 
У. Жылкі, А. Разанава, Зніча, Г. Дубянецкай, аповед пра беларускую Батлейку, трактат 
Казіміра Сваяка «Адраджэнне Беларусі і унія», культуралагічныя нататкі Т.Шамякінай 
«Крыжовая мадэль быцця», псалмы з нотамі.

У прынцыпе, царква на Беларусі ў савецкія часы, магчыма, выжыла, дзякуючы лю-
бові народу да богаслужэння, літургічнай прыгажосці, адчуванню сэрцам таго, што цар-
ква – дом Божы. Яшчэ ў ХІХ ст. М. Ляскоў, разважаючы пра праблемы праваслаўнай 
рускай царквы, адзначаў, што Русь калісьці ахрысцілі, але не адукавалі (просветили), 
маецца на ўвазе асвета ў пытаннях веры. Традыцыя «навук вызваленых» (вызваленых 
ад царквы) пануе ў еўрапейскай адукацыі з часоў Рэнесансу. Савецкая ідэалогія ўвогу-
ле прапаведавала несумяшчальнасць навукі і рэлігіі. Адсюль не дзіўна, што наведванне 
царквы – гэта часцей было пэўным абрадавер’ем, захаваннем традыцыі.

Са знікненнем ідэалагічнай цэнзуры ўвага пісьменнікаў скіравалася на забароненыя 
раней тэмы і праблемы. Сярод іншага рэлігія (багаслоўе, дагматыка), як terra inkognita, 
дачакалася сваіх Калумбаў канца ХХ стагоддзя. Такім чынам, філасофскія пошукі 
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 айчынных інтэлектуалаў накіраваліся ў спасціжэнне сферы рэлігійных пачуццяў. Часцей 
гэта былі тэарэтычныя абстрактныя разважанні пра сэнс чалавечага жыцця, прызнанне 
існавання нематэрыяльнай прасторы, боскага тварэння свету, а не спасціжэнне і пера-
жыванне Евангелля, актыўнае рэлігійнае жыццё – рэгулярнае наведванне храма, удзел 
ў таінствах і як вынік – выяўленне сапраўды рэлігійных перажыванняў у творчасці. 
В. Акудовіч назваў гэты час тэалагізацыяй літаратуры. «Уласна мастацкая літаратура, як 
бы трохі ашалеўшы ад дараванай свабоды, ліхаманкава мітусілася паміж антыкамуніз-
мам, нацыяналізмам і рэлігіянізмам, ці, дакладней, адначасна бегла ў гэтыя тры бакі. 
Рэлігійныя (і не толькі хрысціянскія) тэмы, ідэі, вобразы, метафары запаланілі тэксты 
(найперш паэтычныя). Безумоўна, шмат у чым гэта была даніна модзе, але найперш 
– даніна свабодзе» [3: 258].

Хрысціянскімі матывамі, малітвамі пачала напаўняцца беларуская паэзія. Прыродная 
прага душэўнай раўнавагі натуральным шляхам накіравала духоўныя і творчыя пошукі 
паэтак-жанчын ў хрысціянскае рэчышча. Існуе адрозненне паміж светаўспрыняццем 
мужчынскім і жаночым. Менавіта так званая прыгожая палова чалавецтва жыве найперш 
эмоцыямі, сэрцам, і да таго ж менавіта жанчына захоўвае традыцыйны лад існавання. 
Таму, думаецца, не будзе перабольшаннем сцверджанне, што хрысціянская вера на Бела-
русі захавалася дзякуючы жанчынам. Пра ролю жанчыны ў айчыннай гісторыі разважае 
Пятро Васючэнка: «Кажуць, што жанчына кіруе светам. У Беларусі, здаецца, жанчыны 
дзяржавай не кіравалі. Але яны часта кіравалі мужчынамі. Рагнеда, Бона Сфорца, Барба-
ра Радзівіл, Кацярына ІІ, Цётка Уладзя. А праз іх – краінай або літаратурай» [4: 105]. Бе-
ларускую нацыю часта называюць нацыяй жанчын. Нябесная патронка Беларусі – жан-
чына, святая Ефрасіння Полацкая. Беларускі ХХ стагоддзя не толькі захавалі беларускую 
ідэю, перадалі нашчадкам, але змаглі кахаць тых, хто ўжо забыліся, што яны беларусы. 
З сапраўды хрысціянскай верай і надзеяй не абурацца на іх, а шкадаваць і спадзявацца. 
Не дарэмна ў беларускай жаночай паэзіі амаль адсутнічае гендэрны аспект. Айчынныя 
жанчыны не толькі заўсёды мелі пэўныя эканамічныя правы, на іх плечы часта клаліся і 
палітычныя ролі, якія яны з гонарам выконвалі. Людка Сільнова падкрэслівае, што ціка-
васць да пытанняў быцця – гэта спецыфічная праява жаночай натуры».А для жанчыны 
// «Быт» і «быццё» // Цясней звязаны, // Чым для мужчыны. // Мо і цясней, // Чым яна // 
З блізкім мужчынам... [5: 49].

Навукоўцы сцвярджаюць, што жанчыне, як той ліяне, згодна з асаблівасцямі яе псіха-
логіі, неабходная моцная апора, вакол якой можна абвіць свае далікатныя галіны. Вялікае 
шчасце, калі на шляху трапляецца сапраўдны рыцар без страху і папроку. Але часцей 
гэты вобраз застаецца нязбыўнай марай. Але тое, што надзея, апора ёсць, жанчына за-
ўсёды ведала або інтуітыўна адчувала. Гэтая псіхалагічная асаблівасць дазваляе нават 
адукаванай жанчыне лягчэй прайсці шлях ад усведамлення наяўнасці нематэрыяльнай 
прасторы да спасціжэння асноў хрысціянства і знайсці непазбыўную, надзейную апору 
ў Хрысце. Узгадаем, створаную ў часы Вялікай Айчыннай вайны «Малітву» («Магутны 
Божа») Наталлі Арсенневай, якая сталася духоўным гімнам беларусаў свету. Вызнанне 
хрысціянскай веры дало сілы Ларысе Геніюш застацца чалавекам самой і выратаваць 
безліч душ у страшэнных выпрабаваннях сталінскіх лагераў. Вольга Іпатава ў 70-я гады 
піша аповесць «Прадслава», прасвечаную духоўнай ахоўніцы Беларусі Ефрасінні По-
лацкай. І. Дубянецкая ажыццявіла ўнікальны інтэлектуальны рэлігійны праект суполкі 
хрысціянскай моладзі і была галоўным рэдактарам і каардынатарам першага на Беларусі 
незалежнага міжканфесійнага часопіса «Унія».
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90-я гады ХХ стагоддзя сапраўды час хрысціянскіх рэфлексіяў у беларускай па-
эзіі. Паэты, мужчыны і жанчыны, звярнулі свае твары да Бога. Можна згадаць зборнікі 
вершаў Валянціны Аксак «Цвінтар» і «Капліца», І. Багдановіч «Вялікдзень», Д. Бічэль 
«Божа, мой Божа», Л. Раманавай «Аддай асалоду Богу», В. Куртаніч «Начное сонца», 
Р. Барадуліна «Евангелле ад мамы», Н. Гілевіча «На высокім алтары», Зніча «Малітва 
за Беларусь», В. Шніпа «На рэштках храма» і інш. Дзеля аб’ектыўнасці мы згадалі паэ-
тычную творчасць хрысціянскай скіраванасці як жанчын, так і мужчын. Пра месца жан-
чыны ў літаратуры даволі прэтэнзійна разважае В. Акудовіч: «Літаратурны свет не на-
шмат розніцца ад рэальнага. Ён гэтаксама адмераны мужчынамі пад уласную задачу. Па 
вялікім рахунку, у гульні мужчынаў на літаратурным полі для жанчынаў месца адно на 
трыбунах,– але неўпрыкмет яны пачалі з’яўляцца і на арэне. Дарэчы, мужчыны не лішне 
працівіліся назоле, бо ў жанчынаў усё роўна не было іншага выйсця, як гуляць па іхніх 
правілах, а значыць – заўсёды прайграваць. І дасюль жанчыны гуляюць і не на сваім полі, 
і не ў сваю гульню. З гэтага ў супольным літаратурным працэсе кожная з іх як бы сама па 
сабе. (...) З гэтай яе анталагічнай адзінкавасці, толькі жанчынай і прыадкрываецца быццё 
ў ягонай істоце, якую мужчыны ў наканаванай ім экзістэнцыйнай множнасці могуць хіба 
што мысліць, але ніяк не асягаць» [3: 32-33]. Пакінем на сумленні аўтара сцверджанні 
пра «не сваю гульню», ад якіх патыхае мужчынскім шавінізмам. Але немагчыма аспрэч-
ваць адрозненні ў светаўспрыняцці мужчынскім і жаночым. Думаецца, толькі ў сумоўі 
мужчынскага і жаночага і паўстае сапраўдная ісціна. Мужчына спасцігае свет найперш 
пры дапамозе розуму, а жанчына інтуітыўна, пры дапамозе сэрца. Недарэмна, хрысціянс-
тва прызнае мужчынскую і жаночую адзіноту ў выглядзе манаства (мона- – адзін). Манах 
– гэта не стары кавалер, халасцяк, а манашка не старая дзева.

Жанчына, пазначаная дарам паэтычнага таленту, не можа не пісаць пра вечнае, і 
гэтыя праблемы (вернасць і здрада, любоў і нянавісць, радасці і пакуты мацярынства) 
заўсёды прысутнічалі ў жаночай паэзіі Беларусі. Але пасля змены палітычнай сітуацыі 
ў краіне пачалі з’ўляцца не проста філасофскія вершы-медытацыі пра сэнс чалавечага 
жыцця, а творы з акрэсленай хрысціянскай пазіцыяй аўтарак. Такім чынам, пры адноль-
кавай тэматыцы і праблематыцы сучаснай духоўнай паэзіі Беларусі ў ёй выразна вызна-
чаюцца два спосабы бачання – мужчынскі і жаночы.

У 1992 г. выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў серыі «Першая кніга паэта» выпус-
ціла зборнік вершаў Валянціны Аксак «Цвінтар». Анатацыя да кнігі вельмі дакладна 
акрэслівае тэматыку і праблематыку вершаў, прадстаўленых ў зборніку. «Цвінтар – пляц 
перад Храмам. Цераз гэты пляц да алтарных прыступкаў – некалькі дзесяткаў крокаў... 
Вершы Валянціны Аксак звернутыя да тых чытачоў, у чыім жыцці Каляды й Вялікдзень 
– не этнаграфія ў гарадской кватэры, а дзве брамы, цераз якія ўваход на цвінтар і выхад з 
Храма. Адсюль – лучнасць зямнога й вечнага нават у любоўнай лірыцы». [6: 96]. Зборнік 
падзелены на тры часткі, да кожнай даецца эпіграф з Евангелля паводле Мацвея: «Паўз 
могілкі мая дарога» – «Шчаслівыя тыя, што тужаць, бо яны суцешацца» (5:4); «Між намі 
Дзвіна, як віна» – «Вось жа, што Бог злучыў, таго чалавек няхай не разлучае» (19:6); «Не 
адгукайся, душа, на падзеі» – «Бо хто хоча душу сваю ўсцерагчы, той згубіць яе, а хто 
згубіць душу сваю дзеля Мяне, той знойдзе яе (16:25). Дарога паэткі паўз могілкі душ, 
праз святы Калядаў, Вадохрышча, Грамніцаў, Звеставання, Вербніцы, Вялікадня. Праз 
гэтыя святы ідзе і ўзрастае каханне з ягонымі растаннямі і сустрэчамі. Зямное злучаецца 
з вечным, нябесным. Так жа праблемы Беларусі і беларусаў як бы расколваюць каханне. 
Але не дарэмна верш з на гэтую тэму называецца «Вялікі пост», значыць, хутка Вялікд-
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зень, уваскрэсенне. Каханы яшчэ і прамаўляе <<цвёрдае наскае «чэ»>>, і амаль па-купа-
лаўску сніць сны аб Беларусі.

У 1994 г. пабачыла свет другая кніжка вершаў В. Аксак «Капліца». Аўтарка застаецца 
вернай хрысціянскай праблематыцы і вобразнасці. Жыццё чалавечае ідзе па прыступках 
з прыпынкамі на трэцяй, дзевятай і саракавой. Абсалютна дакладная асацыяцыя са шля-
хам душы пасля смерці з прыпынкамі – памінкамі на трэці, дзевяты і саракавы дзень. 
Хрысціянскае вучэнне пра пасмертны лёс чалавечай душы падае прыкладны апошні не-
зваротны шлях. На працягу двух дзён пасля смерці душа адносна свабодная, яна можа 
наведваць любімыя мясціны або знаходзіцца каля цела. На трэці дзень душа накіроўва-
ецца ў іншыя прасторы для пакланення Богу. Да дзевятага дня душа вандруе па раі, а по-
тым зноў трапляе да Бога. Да саракавога дня душа назірае апраметную, потым трэці раз 
трапляе да Бога, які вызначае ейнае месца. Праз прызму хрысціянскага светаўспрыняцця 
паэтка спрабуе глядзець і на ўласнае каханне, і на лёс Беларусі. Не выпадкова паўстае 
пытанне канфесійнай прыналежнасці і уніяцкая царква падаецца духоўным выратаван-
нем для беларусаў. Уніяцкая капліца як востраў паміж рымскім касцёлам і грэчаскай 
царквой. «Царква // Паэтаў і самотнікаў, // Што ў прынцыпе – // Адно і тое. // З вакенца // 
Позіркам адлётніка // Глядзіць на свет //Дзіця малое» [7: 22].

У 1994 г. была выдадзена кніга лірыкі «Начное сонца» Вольгі Куртаніч. У зборніку 
ёсць верш з такой жа назваю. У пэўным сэнсе ён прысвечаны перажыванню наступстваў 
чарнобыльскай трагедыі. Начное сонца пасылае на Айчыну стронцыевы дождж, напаў-
няючы «пылам чэрапа пацір» [8: 4]. Кожны паэт шукае яркую і дакладную назву для 
сваёй кнігі. Падаецца, што вобраз начнога сонца, якое распачало свой колазварот пасля 
26 красавіка 1986 года, сімвалізуе не толькі пакуты засыпанай чарнобыльскім попелам 
Беларусі. Вельмі асабістыя, інтымныя, начныя думкі, перажыванні, ваганні паэткі асвеч-
вае сонца хрысціянскай веры, якое свеціць і ўначы. Ужо не абстрактныя вобразы дабра 
і зла паўстаюць у вершах. Шлях чалавечага жыцця – гэта шлях да або ад храма. Хрыш-
чэнне прыносіць дзіўнае святло, спакой і свабоду ў чалавечую душу. В. Куртаніч радасна 
заўважае, як пасля пакутнага шляху да Бога праз хрышчэнне ёй адкрылася: «Не будзе 
новых стрэмак – // Ад іх бароніць боскае крыло» [8: 18]. Нават адна з самых балючых 
стрэмак – «Каханы мой, слічны мой пан-беларус // З паставаю Яна і мовай Івана...» [8: 
91] – не такая страшная, бо ёсць Неба і «вольнае: асанна!» Узгадаем, В. Аксак не дае 
спакою тая ж праблема: любы даўно адрокся ад Радзімы, засталіся беларускія сны і бела-
руская фанетыка ў плыні ягонай рускай мовы. Беларускія паэткі як бы засталіся апошняй 
крэпасцю беларушчыны, што ацалела насуперак логіцы жыцця. Магчыма, хрысціянскія 
цноты: вера, надзея і любоў – даюць сілы закаханым жанчынам.

Людзі, якім ўжо ў сталым узросце сустракаюць Хрыста, праз усё жыццё нясуць у 
сабе адчуванне карэнных зменаў, што адбыліся ў душы. «Дайшла... Я ёсць... Я з боскім 
тварам. // Сто сонцаў! – і настае час мой... // Як доўга, спогадна трывала: //Здзяйсненне 
Першага Прычасця» [8: 17]. Цяпер ужо не трэба шукаць, што рабіць, каб прынесці мір у 
душу. У царкву да споведзі, да пакаяння прывядзе душу анёл-ахоўнік. З гэтага часу чала-
веку адкрываецца: Бог – ва ўсім, нават у зеленалістым кусту глогу. Цуд адкрыўся, цяпер 
твой шлях толькі ў спасціжэнні, паглыбленні. «Хрыстоваю нявестай быць, Ісусе, // Так 
соладка, так дзіўна, так нязвыкла!» [8: 42].

Такім чынам, можна канстатаваць, што на Беларусі з 90-х гадоў аднавілася перарва-
ная традыцыя хрысціянскай паэзіі. У пачатку ХХІ стагоддзя адныя паэты адышліся ад 
хрысціянскай праблематыкі і вобразнасці як даніны свабодзе і пэўнай модзе. Іншыя ж 
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прайшлі шлях ад «веры без канфесіі» да выразнай акрэсленасці прыналежнасці аўтара 
да пэўнай царквы. Гэтая акрэсленасць ні ў якім разе не звузіла кола чытачоў, а наадварот, 
упарадкаваўшы рэлігійныя пачуцці паэтаў, стварыла стройны шматгалосы хрысціянскі 
беларускі харал хвалы Богу. У гэтым харале жаночая партыя гучыць выразна і дастойна.
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Камлюк-Ярошенко Л. В.

(Гродно, Беларусь)

ИНОБЫТИЕ СЛОВА В ПОЭМЕ С. КЕКОВОЙ «ПО ОБЕ СТОРОНЫ ИМЕНИ»

В статье на материале поэмы С. Кековой «По обе стороны имени» рассматри-
вается проблематика слова и имени в контексте постмодернистской концептосферы. 
Делается вывод о том, что поэма отражает и переживание постмодернистского ха-
оса и пустоты слова, и вместе с тем – его преодоление, выход в инобытие слова: зна-
чимого, несущего надежду и утешение. Таким образом, поэзия С. Кековой становится 
знаковым явлением, демонстрирующим перелом в постмодернистском сознании и на-
ступлении новой эпохи.

Ключевые слова: имя, слово, мифологизм, постмодернизм, художественное сознание.

Мысль А. Ф. Лосева о том, что культура ХХ в. будет развиваться под знаком мифа, 
обрела достаточное количество доказательств. Ориентация значительной части литера-
туры ХХ в. на древний миф или мифологические структуры мышления, как и появление 
современного мифотворчества, – все это побудило литературоведов считать, что насту-
пила новая, мифологическая, эра в литературе [1; 2; 3; 4].

Так, еще Т. Элиот отмечал, что «на смену повествовательному методу пришел метод 
мифический. И это является <…> шагом к тому, чтобы сделать современный мир при-
годным для искусства» [5: 199].

Современные ученые также констатируют: «Сегодня мы переживаем мифологичес-
кий ренессанс. Современная эстетика стоит перед фактом: искусство конца ХХ века – не 
искусство в традиционном понимании. Оно – неомифология», а «в чертах постмодерниз-
ма проступает идеология мифа» [6: 10].

© Камлюк-Ярошенко Л. В., 2008
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В тенденции к мифологизации, безусловно, сказывается генетическое и типологи-
ческое родство художественного творчества и мифа. Мысль об изоморфизме поэтичес-
кого и мифического мышлений не нова в литературоведении. Вместе с тем, специфика 
мировосприятия той или иной эпохи обусловила тот факт, что миф оказывался по-разно-
му востребованным в разные историко-литературные периоды.

В связи с этим, несмотря на общее тяготение художественного творчества разных 
эпох к мифу, реактуализация мифа в различные периоды все же происходит по-разному. 
Специфика мифологизации может быть выявлена в осмыслении проблематики слова и 
имени.

Философско-эстетическое сознание ХХ века, обусловленное произошедшим в фи-
лософии первой трети – сер. ХХ в. лингвистическим поворотом, приходит к осознанию 
онтологической сущности языка, к пониманию того, что язык определяет мышление и 
восприятие, реальность оформляется только в языке. Общей чертой отношения к слову 
в ХХ в. является неконвенциональная трактовка языкового знака, т. е. представление о 
том, что слово – это не условное обозначение некоторого предмета, а его часть (напр., 
в концепциях имяславия С. Булгакова, В. Эрна, П. Флоренского, Д. Муретова, А. Лосе-
ва). Отсюда – свойственная архаике тенденция к отождествлению знака и обозначаемого, 
слова и предмета, имени и сущности. Проблематика имени относится к числу самых ак-
туальных вопросов в постмодернизме, который совершил революцию в восприятии сло-
ва и имени и сформировал новую философию языка. С точки зрения постмодернистов 
единственной реальностью, представленной в языке, является сама реальность языка.

В плане репрезентации специфики постмодернистского мифотворчества слова – того, 
как сюжетная история превращается в mythos, слово о мире – показательным явлением, 
на наш взгляд, является поэма С. Кековой «По обе стороны имени» (1996) [7]. В этом 
произведении вопросы познания и смысла бытия рассматриваются сквозь призму слова 
(имени), истинность которого, вместе с тем, ставится под сомнение.

В поэме лишь пунктирно обозначены отдельные сюжеты, что задает потенциальную 
множественность и вариативность интерпретаций: поэма может быть прочитана как ис-
тория о любви, как философское размышление – постижение законов бытия, как повес-
твование о путешествии в страну мертвых, как реконструкция хода мировой истории: от 
современности ко времени Первотворения.

И тем не менее практически невозможно восприятие поэмы как сюжетной истории.
На самом деле исходный импульс сюжетного развития задается развертыванием ос-

новных положений философии имени, размышлением на тему: «бытие имени во време-
ни».

Художественное время поэмы, как и в архаической картине мира, представлено не-
сколькими видами времени: эмпирическое, субъективно переживаемое, ритуальное и 
сакральное.

Время эмпирическое негативно оценивается в поэме: «Календарь – имен и чисел 
братская могила».

Лирическая героиня С. Кековой по постмодернистски переживает хаос и паталогич-
ность мироустройства:

«между домов растут цветы помоек,
там твердая раздвинута земля,
и понедельник, словно параноик,
впадает в бред, виляя и юля…»
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Героиня ощущает сбой времени:
«понедельник <…>
петляя по дороге, как собака,
ломая Юлианский календарь,
а рядом вторник, враль и забияка,
в восторге нажимает на педаль
и катит в среду и теряет счет
часам…,»
и в итоге – конец времен:
«тьма ширится и поглощает свет…»

В описании эмпирического времени выявляется особое соотношение между звуком 
и смыслом:

«…и понедельник, словно параноик,
впадает в бред…
петляя по дороге, как собака…»;
«…а рядом вторник, враль и забияка,
в восторге нажимает на педаль…»;
«и катит в среду, и теряет счет часам,
сокрытым в ящике Пандоры».

В определении дней недели очевидны звуковые лейтмотивы, последовательное пов-
торение звуков названия. Этот прием выявляет деконструкцию и «выветривание» смыс-
ла, плана содержания.

Один из образов стихии беспорядка – ящик Пандоры, выпустившей на волю все по-
роки, болезни и несчастья, от которых страдает человечество. Вместе с тем, часы, сокры-
тые в ящике Пандоры, выявляют коннотацию надежды, так как известно, что Пандора, 
успела захлопнуть крышку сосуда, когда там оставалась надежда.

Субъективно переживаемое время вещно, материально, событийно:
«Я твердо знаю – время не течет,
оно белье стирает, хлеб печет,
и точит нож, и режет помидоры»;
«Нагое время встанет к нам спиной.
Нам трудно угадать, какого пола
Минута эта и какого – час»;

Время уподобляется любви и страсти:
«…Ты, руки положив
на грудь мою, меня готовишь к смуте
и бунту плоти. Плоть, как некий взрыв,
цветет в горячем воздухе объятий-
и время вдруг меняет вкус и цвет».

Героиня наблюдает, как время разрушает слово, обессмысливает его, перепутывает 
имена. Становится ясно, что многое в мире не является тем, за что себя выдает. В совре-
менном мире имя становится пустым набором звуков, оно изживает себя:

«слова мои нелепы»,
«слово, словно пойманная мышь,
проколото заржавленным металлом».
«календарь – имен и чисел братская могила»,
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«ты носишь имя, будто вправду жив,
но это только видимость. По сути
ты мертв в любви, ты в каждом слове лжив,
ты позволяешь властвовать минуте над вечностью…»

Доминирующие мотивы – опустошение и перепутывание имен:
«я оглянусь на зов земных вещей
с печалью и улыбкою неловкой:
вот рыжий кот, не ловящий мышей,
уютно дремлет рядом с мышеловкой…»;
«вот ты на узкой лестнице стоишь
и кровь видна – зеленая на алом.
Нет я ошиблась в имени. Цвета
Я снова перепутала».

Слово (имя) является пустым, если оно не оправдывает сущность: «Ты носишь имя, 
будто вправду жив», но на самом деле – это только видимость.

Появляются образы-симулякры, копии без оригинала, имена, которые существуют 
сами по себе, без всякого отношения к реальности. Имя «съедает», поглощает реальность. 
Отсутствие имен – еще одна примета хаотичности миропорядка и ведет к безумию:

«Я посмотрю направо и скажу:
Верни мне имя, я с ума схожу».

Восприятие профанного времени лирической героиней выявляется через мотивы 
паталогии, уродства, слепоты, пустоты, смерти: «Лицо мгновенья с заячьей губой, и с 
волчьей пастью, или с другим уродством…», «просто люди слепы», «нагое время», «для 
нашей смерти делаем гробы», «толпа гремит внизу, как связка погремушек».

Локус, в котором ощущает себя лирическая героиня – ритуальное время – точка, где 
сливаются сакральное и профанное время. Героиня находится на границе времени и веч-
ности, в прорыве, во времени-без времени. Она переживает временность бытия и недо-
стижимость вечности. Медиатором между мигом и вечностью является имя. Феномен 
имени становится центральным в ее размышлениях. Она пытается понять глубинную 
суть феномена имени и заглянуть по обе стороны имени.

Лирическая героиня, переживая процесс утраты имени – его смысла, ясности, пони-
мания, стремится начать все с Начала. Примечательно, что поэма развивается в порядке, 
обратном ходу истории: начинается современностью и заканчивается временем Первот-
ворения. Сущностные характеристики имени выявляются, когда героиня перемещается 
в сакральное время – во время Первоначала.

Заключительные строки поэмы, отсылают ко времени Первоначала:
«И змей ползет на чреве и шипит,
в пяту нагую жалит человека.
Но, слава Богу, Мнемозина спит,
И память поврежденную калека
не трогает. Душа его чиста.
Он лик земли, обросший бородою,
Обмыл. Поцеловал ее уста.
Земля была безвидна и пуста.
И Божий Дух носился над водою».

Эти строки являются реминисценцией Священного Писания («В начале сотворил 
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Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий но-
сился над водой…» Быт.1. 1:2) и вместе с тем выявляют основные постмодернистские 
категории: пустоты, памяти, креативного хаоса.

Пустота Первоначала у Кековой – это потенция событий; в ней содержится креатив-
ное начало. Пустота мыслится современными философами так же, как она прочитыва-
лась архаико-мифологическим сознанием. Пустое пространство содержит в себе потен-
циальную возможность созидания.

В сакральном времени время застывает и продолжается в памяти. Память – смерть 
времени и одновременно его бессмертие: «творенье прощено – все смертию умрет и все 
воскреснет». Имя возвращает из небытия в жизнь. Имя (слово) может дарить и отнимать 
жизнь.

В поэме воскресает образ Вергилия:
«Ад языка язык его терзает.
Из старых книг он имя вырезает
свое, вонзает острый карандаш
в слова, из букв составленные. В раж
впадает он сердце выгрызает
у слов…».

Процесс творения был процессом семиозиса, поименования. «…поскольку сущность 
свое наивысшее выражение находит в имени своем – сообщается твари и имя сущности, 
а поскольку имя сущности есть вообще принцип осмысления для сущности – сообщение 
сущности твари и излияние ее на тварь есть, вообще говоря, процесс именования твари. 
Отсюда – творение происходит путем названия имен, «словом» и словами» [8: 416-417]. 
Дать имя – значит отличить, выделить из всего окружающего:

«Мы прокляты и мы же прощены,
нас выбрали, нас именем назвали,
и отличив служанку от жены,
от ночи день и солнце – от луны…».
Имя – это жизнь. Слово рождает вещь:
«Есть у вещей и званья, и чины –
они когда-то были крещены –
в купелях слов блестит скупая влага».

Имя значимо, как в архаике, когда за именем стоял магический смысл (имя равнялось 
слову):

«смерть есть звук, который означал
бездушный гнет вещественных начал,
уже преодоленный благодатью».

Идеалом для Кековой является состояние, когда
«…не сможем время чувствовать. Богами
мы сделаемся, ибо для богов
нет времени и нет его оков».

 Героиня Кековой спускается в загробный, потусторонний мир, «по ту сторону» 
имени и переходит через границу семантического поля: «…Имя – это лаз в иную жизнь».. 
Здесь она понимает, что

«Именованье – это сотворенье
таких пространств любви, таких времен
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страдания, такой словесной жажды,
что каждый, кто не мертв и не умен,
один глагол не повторяет дважды».

вещи можно позвать, окликнуть – и они отзовутся:
«Мы их окликнем именем глагола:
«Прошла», «Прошел», «Начался», «Началась».
Откликнутся они – и время явит
Себя в любви, и след такой оставит,
Что не придет его над нами власть».

По ту сторону имени, «один глагол не повторяют дважды», т. е. имя два раза не пов-
торяют, не называют им дважды, т.к. нет одинаковых вещей. Поэтому лирическая герои-
ня против пустых называний:

«Есть правда в том, чтоб избегать имен».
Если профанный эмпирический мир – ненареченное бытие, мир без имени, то в сак-

ральный мир – мир собственных имен, воскресающих в памяти: Пандора, Парки, Мне-
мозина, Вергилий, Ева, сарра, Агарь, Авраам, Измаил, ап. Павел. В этом мире все поиме-
новано: река Лета, город Вавилон, горы Фавор и Синай, пустыня Сур.

Функционирование имени в поэме, его восприятие Кековой, с одной стороны, де-
монстрирует особое постмодернистское отношение к языку – не как к способу описания 
мира, а как к предмету описания. Имя становится у нее одним из персонажей поэмы. У 
Кековой мы наблюдаем не реальность, стоящую за именем, а реальность самого име-
ни – имя формирует пространство, определяет время настоящее и уводит в прошлое. 
Такое ощущение имени выявляет постмодернистское отношение к слову: «Литература 
есть преображение слова. А сила преображения слова зависит от его первоначального 
сжатия <…> Слово не серп и не отбойный молоток, оно существует само по себе…в 
невероятной многозначности и каждое умирание смысла в слове – это огромная травма, 
а уж однозначное слово – просто калека» [9].

Вместе с тем, творчество Кековой демонстрирует, что «постмодернистскую «поэ-
тику потерь и исчезновений» сменяет поэтика синтеза, иного, более глубокого зрения, 
способного хотя бы на момент чтения стихотворения не исказить, а преобразить мир, 
высветить истинный замысел Творца» [10].

Так, в поэме Кековой выявляется и переживание постмодернистского хаоса и пусто-
ты слова, и вместе с тем – его преодоление, выход в инобытие слова; слова значимого, 
несущего надежду и утешение. Перед читателем разворачивается мистерия преображе-
ния слова: умирание, «выветривание» – и новое рождение. Не случайно В. Филин от-
носит к ее поэзии слова архиепископа Иоанна (Шаховского): «Поэт милостью Божией 
имеет власть превращать воду человеческих слов в вино, а это вино обращать в кровь 
Слова. Таково высшее назначение поэзии, ее смысл евхаристический. Поэзия есть воз-
вращение человека к началу вещей» [11]. Глубинная суть поэзии С. Кековой – провести 
слово через метаморфозы и умерщвления и воскресить, вернуть читателю в очищенном, 
исконном виде.

Таким образом, поэзия С. Кековой становится знаковым явлением, демонстриру-
ющим перелом в постмодернистском сознании и наступлении новой эпохи, которую 
М. Эпштейн условно назвал «прото-постмодернизмом» [12; 13]. По наблюдениям 
М. Эпштейна «прото-постмодернизм – мистерия рождества и воскресения», когда слова 
и понятия «за время своего неупотребления очистились от чопорности и фальши. Они 
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прошли через периоды революционного умерщвления и карнавального осмеяния. И вер-
нулись» [12].
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ТИПОЛОГІЯ МАЛОЇ ПРОЗИ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО 
ТА ЕЛІЗИ ОЖЕШКО КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР

У статті здійснено типологічний аналіз малої прози О. Кониського та Е. Ожешко 
70-х років ХІХ століття, яка мала вагомий вплив на появу та формування ідейно-есте-
тичних явищ другої половини ХІХ століття в українському та польському літератур-
ному світі. З’ясовано, що ідейно-темaтичний та жанрово-поетичний рівні творчості 
авторів зумовлені соціокультурними чинниками епохи.

Ключові слова: типологія, література, жанр, поетика, культура, реалізм.
В статье сделано типологический анализ малой прозы Э. Ожешко и А. Конисского 
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70-годов ХІХ века, которая имела весомое влияние на появление и формирование идей-
но-эстетических явлений второй половины ХІХ века в украинском и польском литера-
турном мире. Установлено, что идейно-тематический и жанрово-поэтический уровни 
творчества авторов обусловлены социокультурными факторами эпохи.

Ключевые слова: типология, литература, жанр, поэтика, культура, реализм.
In the article the typological analysis of O. Konyskyi and E. Ozheshko’s short stories of the 

1970s of the XIXth century is conducted, which had an essential influence of the appearance 
a formation of the ideological-aesthetic phenomena of the second half of the XIXth century in 
the Ukrainian and Polish literature world. It is examined that the ideological-subjectic and 
genre-poetical levels of the author’s creative works are caused by the sociocultural factors of 
the period.

Key words: typology, literature, genre, poetics, culture, realism.

Вивчаючи міжнаціональні літературні взаємини, неможливо оминути питання на-
ціональної культури. Література будь-якої країни більшою чи меншою мірою є засобом 
вираження громадського і духовного життя, соціально-побутових проблем, суспільних 
настроїв та протиріч. Безперечно, література окремої країни має свої особливості, які 
вирізняють її з-поміж інших. Д. Наливайко зазначає, що «у процесах міжнаціональних 
літературних зносин необхідно брати до уваги дію чинників, котрі відчутно познача-
ються на їх динаміці та характері... До чинників, що істотно впливають на спілкування 
з іншими літературами, належать домінанти національних культур, що складаються на 
певних етапах їх руху» [13: 67].

Для висвітлення міжлітературних взаємин звертаємось до літературної компара-
тивістики, за допомогою якої формується синтетичний образ світової літератури з її ди-
вергенційними (диференціації і розходження) та конвергенційними (збіги та уніфікація) 
явищами. Е. Касперський відзначає, що «літературна компаративістика – це складова 
культурної компаративістики. Остання є наукою про взаємні впливи, спорідненість і ти-
пологічні відповідності літературних і позалітературних явищ. У такий спосіб компарати-
вістика об’єднує в одне ціле набуті в дослідженнях знання про літературу, про її місце в 
культурі» [9: 519]. Тому при порівнянні окремих літератур отримуємо відомості не лише 
про прямі контакти письменників чи текстові збіги їхніх творів, а синкретизоване знання 
про тенденції літературно-культурного розвитку в певних часових межах.

Наше дослідження стосується українсько-польських літературних зв’язків другої 
половини ХІХ ст., об’єктом якого є мала проза Олександра Кониського та Елізи Ожеш-
ко другої половини ХІХ ст. Важливість творчості авторів зумовлена насамперед тим, 
що вони активно долучилися до становлення та розвитку епохи реалізму у літературах 
своїх країн, які є елементами єдності світового літературного процесу ХІХ ст. «У літе-
ратурі і мистецтві цього періоду проблема взаємин людини і середовища, впливу со-
ціально-історичних обставин на формування духовного світу (характеру) особистості 
була домінантною і основоположною. Література стає засобом пізнання людиною себе і 
навколишнього світу, набуває аксіологічного звучання. Принцип вірності реальній дій-
сності усвідомлюється як критерій художності» [12: 573]. Визначальним для реалізму 
були прагнення до об’єктивності і безпосередньої достовірності відображення. На фор-
мування реалістичного світогляду мали вплив філософія позитивізму, розвиток природ-
ничих і суспільних наук. Характерною рисою слов’янської реалістичної літератури є те, 
що вона, особливо на ранніх етапах розвитку, переважну увагу приділяла селянській 
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 тематиці. Тема села, що яскраво представлена українським та польським авторами – в 
силу дії культурно-історичних чинників – чітко вирізняється серед європейських літера-
тур. Уважаємо за доцільне здійснити порівняльний аналіз, розглянути ідейно-тематич-
ний та художньо-поетичний рівні малої прози 70-90 років ХІХ століття О. Кониського та 
Е. Ожешко більш предметно. Метою даної статті є визначити особливості малої прози 
згаданих авторів крізь призму національних культурних традицій у типологічному і по-
етикальному аспектах.

Праць, в яких би досліджувалися літературні зв’язки О. Кониського та Е. Ожешко, 
практично немає. У польському літературознавстві взагалі відсутні дослідження, де б 
проводилися типологічні паралелі творчості польської авторки та українського письмен-
ника. В існуючих українських студіях висвітлено життєвий і творчий шлях О. Кониського 
(І. Франко «Про житє і діяльність Олександра Кониського» 1901, О. Авдикович «Огляд 
літературної діяльності Олександра Кониського», окремі розвідки П. Хропка, М. Сива-
ченка, В. Гориславця, дисертації Л. Ожоган (Проза А. Конисского в контексте идейно-
эстетических исканий украинской литературы второй половины ХІХ ст. ,) та Н. Скоробо-
гатько (Олександр Кониський на тлі своєї доби. Життя. Діяльність. Творчість). Творчість 
Е. Ожешко в українському літературознавстві вивчали О. Грибовська, Ю. Булаховська, 
Г. Вервес. Д. Наливайко у книжці «Теорія літератури й компаративістика» (2006), висвіт-
лив питання типології української реалістичної літератури на європейському тлі й під-
креслив, що «українській реалістичній літературі другої половини ХІХ ст. типологічно 
найближчий реалізм Ожешко» [13: 298].

Таким чином, наше дослідження дозволить з’ясувати характер творчості та ціліс-
ності художнього зображення письменників на тлі соціально-культурних умов кінця ХІХ 
початку ХХ століття на типологічному рівні, що й зумовлює новизну статті.

О. Кониський – письменник, критик літератури, публіцист, перекладач, жив і пра-
цював у другій половині ХІХ ст., був високо оцінений Іваном Франком як людина різ-
ностороння: «...в потребі умів бути і новелістом, і повістярем, і драматиком, і поетом, і 
публіцистом, і сатириком, і критиком, і популяризатором потрібних відомостей» [16: 40]. 
Свою літературну діяльність розпочав з віршів, коротких оповідань та кореспонденції, 
яку часто друкував на сторінках різноманітних часописів. З першими прозовими твора-
ми О. Кониський виступив на початку 60-років, які мають переважно яскраво виражений 
антикріпосницький характер, своїм змістом та художньо-стильовими особливостями 
відносяться до реалістичної, гостро соціальної прози.

Е. Ожешко зарекомендувала себе як письменниця-мислитель уже з перших кроків 
її творчого шляху. Суспільство побачило в ній не лише письменницький талант, але й 
значимість та актуальність проблем, які Е. Ожешко піднімала в публіцистичних висту-
пах. Демократичні тенденції польської авторки перегукувалися з тими традиціями сві-
тової філософської думки, які проповідували гуманізм і служіння народу, утверджували 
національну свідомість, підпорядковували власні інтереси загальним, виступали проти 
духовної анархії. Розпочала свою творчість Е. Ожешко оповіданням «Малюнок з голо-
дних літ» і до останньої роботи – збірки новел «Gloria victis» – використовувала малі 
форми для своїх творів (переважно жанр новели), які відзначаються художністю та зміс-
товою довершеністю. Розквіт новелістичної діяльності припадає на 70-80 роки ХІХ ст., 
коли вийшли збірки оповідань «З різних сфер», «Панна Антоніна», «В зимовий вечір», 
«Меланхоліки». Реалістична майстерність цього періоду досягла найвищого апогею, а 
новелістика Ожешко – це реально відтворена та художньо оброблена дійсність. Творчість 
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письменниці розвивалася в часи позитивізму, що стали періодом подальшої інтенсифіка-
ції культурного життя, посилення його демократичного змісту, залучення до культурних 
здобутків ширших верств населення. Суспільні зміни, які відбулися на очах сучасників, 
особливо події Січневого повстання, не могли не викликати реакції інтелектуально-мис-
лячих кіл. Позитивістський світогляд, у якому значне місце посідали натуралістичні і 
прагматичні засади ставлення до життя, не витіснив зі свідомості більшості поляків на-
ціональної мотивації. Основними пунктами програми позитивістів були поняття праці 
органічної і т. зв. праці у основ, тобто з людьми і для людей. Праця органічна ґрунту-
валася на органічній теорії Герберта Спенсера, котрий проводив аналогію між живим 
організмом, в якому забезпечення здоров’я всіх частин є гарантією нормального його 
функціонування, та суспільством.

Період 70-90 років найбільш плідний і для О. Кониського. Він написав більше 60 
творів, котрі поширили та доповнили жанрові різновиди в українській літературі. Це 
етюди, нариси, фотографії, в яких автор показував дійсність з фактичною достовірністю. 
Дослідники відзначають деяку залежність О. Кониського від публіцистичного фактог-
рафізму, що часто негативно відбивалося на художності. Пояснити звернення автора до 
малих жанрових форм можна кількома причинами: твори мали у своїй основі реальний 
факт, часто писалися згідно розповідей очевидців подій, і як Е. Ожешко, яка відзначала, 
що «писала про те, що чула, бачила й спостерігала», автор відтворював адекватну дій-
сність. Постійні переслідування та утиски українського слова стали результатом того, 
що саме малі твори можна було опублікувати у періодиці. Вибір художньої форми пись-
менниками зумовлений прагненням до скурупульозного відтворення правди та тонкого 
і глибокого спостереження побуту селян. Слід відзначити, що подібно до О. Кониського, 
критики докоряли Е. Ожешко за те, що «писала твір за твором, реагуючи ними на акту-
альні суспільні проблеми, не приділяючи достатньої уваги їх художньому оформленню» 
[19: 519].

О. Кониський щиро вірив, що на селі жевріє «здоровий дух», з допомогою якого 
можна обновити національний і культурний рівень життя. «Таким чином, в Україні на се-
редину ХІХ ст. сфера національного й культурного життя звузилася, в основному звелася 
до нижчих суспільних верств, передусім селянства. Воно лишилося головним і надійним 
носієм української мови, і отже, основною базою розвитку української літератури» [13: 
280]. О. Кониський не ідеалізував та не відмежовував життя селянина від долі Украї-
ни, не бачив у ньому пасивного суб’єкта, а навпаки – показав образ селянина-борця за 
справедливість, правду і волю («Панська воля», «Дмитро Книш», «Хвора душа»). Ос-
кільки за умов національного гніту проблема народної освіти виявилася досить гострою, 
Кониський був переконаний, що променем світла може стати наука на селі. «Я запев-
нився, що нема другої путі до загального добра, як освіта народу і разом з нею мораль-
не виховання; досягти цього можна лише школою, книжкою, проповіддю на народній 
мові і приміром життя. Іти сією стежкою і значить бути українофілом... Само лишень 
українофільство може спасти народ від страшенної темноти, убожества, деморалізації 
й експлуатації його різними п’явками» [11: 8]. Подібні настрої панували у польському се-
редовищі. Прихильники органічної теорії вважали, що гармонійний розвиток усіх сфер 
життя, промисловості, сільського господарства, освіти, культури залежить від загального 
розвитку. Проголошували культ знань, розуму і закликали до технічного прогресу. Най-
більш «хворою» частиною суспільства були найбідніші верстви населення, тому треба 
найперше підвищити рівень життя людей та забезпечити освіту для них. «Позитивістські 
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ідеї «органічної праці» означали заміну формули порятунку нації через відновлення де-
ржавності новою формою «збереження нації без державності» [8: 374].

Завдання, поставленні Е. Ожешко, були не лише в тому, щоб створити психологічно 
глибокі образи, скажімо, селян, але й дослідити ту основу, на якій виростали та форму-
валися подібні характери, зрозуміти і зобразити витоки народного світорозуміння, вито-
ки соціальних процесів тогочасного суспільства. Новою була не лише тема, яку ввела в 
польську літературу Е. Ожешко, а й зображення відношень індивідуального характеру та 
оточення. В їх складному взаємовідношенні, в реалістичному зображенні цієї взаємодії 
вона концентрує увагу насамперед на процесах, що відбувалися у соціальній сфері, яка 
впливала на формування характеру.

У прозі Е. Ожешко створені багатогранні і глибоко реалістичні характери. Своїми ін-
дивідуальними особливостями персонажі її творів входять в реалістично осмислену ти-
пологію: відношення до праці, природи, патріотичних традицій. Діалектичне поєднання 
їх соціального і психологічного аналізу допомагає художньому проникненню в глибину 
життя. Характери розкривають для читача теперішнє, допомагають зрозуміти минуле. 
Е. Ожешко шукає нові реалістичні форми відтворення соціального життя суспільства. 
Цього вона досягає використанням таких прийомів: конкретно-індивідуалізованим зоб-
раженням типових представників суспільства; творенням активного суспільного тла за-
вдяки введенню великої кількості епізодичних персонажів, частина з них вступає у певні 
зв’язки з головними героями; встановлення зв’язку між конкретними вчинками персо-
нажів та загальними принципами людської поведінки, що виступають у зображуваному 
суспільстві; використанням символічних образів. У прозі 80-х років вже чітко проявили-
ся основні ознаки творчого методу письменниці, склалася реалістична концепція прози 
та художнього образу. Засобами характеристики персонажів у Е. Ожешко виступають 
індивідуальний портрет, авторський коментар, екстер’єр, інтер’єр. Новаторство пись-
менниці полягає у поглибленні психологізму портретних характеристик, які отримують 
елемент авторської оцінки у відповідності до ідейної скерованості образу. Характерні 
деталі зовнішності, повторюючись, виступають як опорні лейтмотивні слова-образи. Очі 
– одна з деталей портрету, яку Е. Ожешко підкреслює постійно. Наведемо приклади їх 
застосування в оповіданні «Зимого вечора», вжиті для виокремлення зовнішніх якостей: 
«Блискучі, розумні очі, що поглядали з-під густих навислих брів із спокійною енергією 
та гострою проникливістю» [143: 14], «довгасті очі, такі сині, що їх блакить здалека 
привертала до себе увагу» [148: 14], «чорні, як вугілля, очі блищали, сміялися» [171: 14]; 
для передачі внутрішнього стану героя: «неспокійні очі, здавалося, ще чогось шукали 
на столі» [150: 14], «нерухомі очі» [151: 14], «посоловілі, проте цікаві очі» [152: 14], 
«дві пари очей: одна – бистрих і проникливих з-під сивих навислих брів, друга вицвілих і 
блискучих від цікавості» [153: 14], «зухвала, владна вдача, роз’ятреним гірким життям 
світилися з його очей похмурим вогнем» [159:14], «очі опустив і замовк» [169: 14], «ча-
сом радісно блискав очима» [172: 14], «водив стурбованими очима» [172: 14], «дивилася 
замисленими очима» [180: 14]. Часто авторка використовує слово очі при порівнянні, 
виділяючи певну ситуацію чи стан людини, за допомогою епітетів та метафор: «вогнисті 
чорні очі його світилися, мов іскри з пущі» [144: 14], «очі його світилися як дві жарин-
ки» [152: 14], «очі блищали, мов дві срібні іскри» [174: 14], «несамовитий чоловік, з 
несамовито виблискуючими очима зацькованого звіра» [180: 14], «вікна хаток світились 
дрібними вогниками, що скидалися на червоні кліпаючі очі» [139: 14]. Для зображення 
внутрішньої драми особистості письменниця використовує прийом сповіді особистих 
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роздумів героя, оскільки саме тут розкривається натура з повнотою і завершеністю. Пов-
тори, характерні для поетики Е. Ожешко, створюють своєрідні зміни композиційних час-
тин творів і задають ритм розповіді. Введення діалектів у мову персонажів, допомагає 
визначити соціальний стан і національність героя (маємо на увазі «Білоруський цикл 
оповідань» – І. С.). Вони є також засобами стилізації, створення місцевого колориту.

У своїй творчості авторка постійно еволюціонує, у її творах з’являються нові засо-
би вираження змісту, поетика, розширення тем та образів. Поступово письменниця від-
мовляється від широкого суспільно-побутового зображення, більшу увагу приділяючи 
дослідженню людської психології і характеру. Погляд Е. Ожешко зосереджується на ду-
ховній сфері життя.

Ідейно-тематичні мотиви і художня структура творів О. Кониського також розвива-
ються поступово. Від фактографічного зображення соціально-побутового тла автор пе-
реходить до опису поведінки селянства в умовах скасування кріпаччини та звертається 
до психології героїв («Чи злочинець, чи недужий?», «В Дахівці», «У тісної баби»). Автор 
вже не вдається до детермінізму як, наприклад, у «Наймичці», «При заході сонця», коли 
людина є залежною від обставин, а показує процес мислення, оцінки, аналізу та пошу-
ку шляхів боротьби («Хоча б була постаті дожала»). О. Кониський чітко і достовірно 
засобами художнього вираження описував все те, що було негативне на селі, що треба 
було викорінити і що заважало людині вирватися з тенет бідності, неосвіченості та де-
моралізації. Кожен характер його творів – це ідейно-художній задум, який автор через 
літературу прагнув донести до народу. О. Кониський, як і Е. Ожешко, був прихильником 
тенденційності в літературі, тобто ідейної спрямованості художнього твору, яку пись-
менник свідомо втілює в систему створених для цього образів. Матеріалом творчості 
стали насамперед власні спостереження, гіркий досвід періоду заслання та адвокатська 
практика. О. Кониського вважають зачинателем реалістично-публіцистичного стилю з 
чим, власне, пов’язані зміни у композиційній структурі. В оповіданнях і нарисах автор 
широко вводить публіцистичні екскурси та узагальнення. О. Кониський однин із перших 
в українській літературі показав село до та після реформи. При зображенні соціально-по-
бутових явищ дійсності автор у ранній творчості говорить голосом народу – від першої 
особи, у пізніших творах простежуємо чіткий об’єктивізм. Дослідники (Л. Ожоган та 
Н. Скоробогатько) акцентують на тому, що одночасно з традиційною формою оповіді О. 
Кониський звертається до викладу матеріалу від третьої особи («Пьяница», «Неважное 
мертвое тело», «Перед світом», «Пропащі люди»). Змальовуючи долю героїв, письмен-
ник показує суспільний устрій та важке життя на селі, вивчає проблему взаємовідношень 
індивіда і середовища, аналізує поведінку та дії героя, створивши для цього відповідні 
умови та різноманітні ситуації. Даючи оцінку епосі, сучасником якої був О. Кониський, 
автор крізь призму соціально-історичної ситуації показав індивідуальні долі героїв, зу-
мовлені змінами, які відбувалися на селі у пореформний період. Чітко окреслив дві верс-
тви населення – багатіїв та бідних. Інтереси цих груп протилежні, і тому про єдність 
селян не може бути й мови. Це була жорстока, але правдива реальність.

Проблема консолідації народу, особливо селянства, є наскрізною й у прозі Е. Ожеш-
ко. Поразку 1863 року авторка пояснює великим розшаруванням народних мас та відсут-
ністю діалогу між різними соціальними станами. Спільною художньою ознакою творів 
обох авторів є поєднання епічного та ліричного начал, зображення суворої правдивості 
з поетичністю. Дії та психічні стани героїв супроводжуються пейзажними замальовка-
ми, прийоми паралелізму та контрасту глибше розкривають характери. Письменники 
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тяжіють до виокремлення художньої деталі. Часто це зосередження уваги на портрет-
ній характеристиці. Предметом зображення є конфлікт індивіда і соціуму. У творах О. 
Кониського переважає, як зазначалося вище, реальний факт, звідси сюжетна канва має 
чіткий зображувальний характер та правдиву достовірність. У більшості творів домінує 
констатація та публіцистизм. Е. Ожешко зазвичай розкриває внутрішні стани героїв, зу-
мовлені зовнішніми колізіями. Авторка звертається до жанру новели, в якій наявний со-
ціально-психологічний конфлікт. Характерною ознакою малої прози письменниці висту-
пає широко розбудований публіцистично-дискусивний елемент, даний як авторський 
коментар чи вплетений в діалоги героїв. Варто відмітити, що кожен із авторів по-своєму 
спроектував фокус онтологічних питань, пов’язаних із життям особи та соціальними до-
мінантами сучасної їм епохи.

Отже, у середині ХІХ ст. склалася соціокультурна ситуація, яка, за словами Д. Нали-
вайка, «нагально спрямовувала національну літературу до «простонародної аудиторії», 
формувала «колективну систему», що орієнтувала на відображення народного життя і 
вираження «простонародних» соціально-моральних цінностей і ширше – світоглядно-
емоційних структур» [13: 282]. Ідейно-тематичне спрямування належить висвітленню 
проблеми села. Як бачимо, О. Кониський в українській літературі та Е. Ожешко в польсь-
кій активно розробляли саме такий сюжетно-тематичний рівень у творах малої форми. В 
жанровій системі творчості Е. Ожешко переважають новели та оповідання. Етюди, нари-
си, фотографії, оповідання – жанрові форми малої прози О. Кониського, основою яких є 
факт як засіб вираження об’єктивного матеріалу через суб’єктивне авторське сприйняття. 
Загалом літературно-художня спадщина авторів займає чільне місце в історії розвитку 
загальноєвропейського письменства. Вона мала вагомий вплив на появу та формування 
ідейно-естетичних явищ другої половини ХІХ ст. в українському та польському літера-
турно-культурному світі.
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УДК 882.6 –
Тиханович Т. А.

(Минск, Беларусь)

КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПОЭЗИИ АЛЕСЯ РЯЗАНОВА

 
Необходимость обращения к проблеме контекстуальной природы поэзии Алеся Ря-

занова вызвана прежде всего поиском единой основы его мироощущения, определившей 
основные семантические и структурные характеристики творчества поэта.

Цель данной статьи – используя сопоставительный подход и метод сравнительного 
анализа, провести аналогии между творчеством белорусского поэта и произведениями 
тех авторов, которые своими смысловыми и формальными доминантами сильно сопря-
жены с поэзией Рязанова. Это в свою очередь позволит расширить границы содержа-
тельности поэзии белорусского автора, подтвердив её контекстуальный характер. Цель 
будет реализована путём решения следующих задач: определение способов отражения 
внешнего мира в творчестве Алеся Рязанова и произведениях болгарского поэта Здравки 
Кисьова и югославского – Миодрага Павловича; анализ инструментальных компонентов 
в поэтических текстах названных авторов.

Исходное значение понятия контекст (от лат. com, con – «с», «со» и textum – «ткань», 
«связь») предполагает выявление общих, диалогических компонентов хотя бы двух сто-
рон, вовлечённых в процесс «виртуальной коммуникации». Присутствие поэзии А. Ряза-
нова в национальном и мировом литературном контексте сегодня воспринимается apriori. 
Коммуникативному потенциалу его художественных текстов содействует присутствие, 
с одной стороны, постоянных классических принципов (законов, идей), с другой, из-
менчивость формы, её постоянное обновление, креативный смысл таланта самого поэта. 
Несмотря на то внимание, которое уделено данной теме, всё же остаются неучтёнными 
некоторые аспекты. Это объясняется самим характером рязановской поэзии – её пара-
доксальностью: она отличается стремлением к диалогичности, способностью быть всег-
да современной и актуальной и в то же время – своей «некоммуникабельностью», загер-
метизированностью текстового пространства, медитативностью, метапоэтичностью.

Процесс «декодирования» (насколько это уместно в рамках рязановской манеры 
письма) авторской поэзии осуществляется не только путём её прочтения и осмысле-
ния. Анализ и сопоставление его оригинальной поэзии с теми переводами (или как час-
то говорят в отношении Рязанова – «новотворениями»), которые он исполнил в рамках 

© Тиханович Т. А., 2008



156

 художественного поиска своей неповторимой жанровой системы, способны выявить ос-
новные «акупунктирные» точки его мировидения, что в свою очередь позволит очертить 
индивидуальные структурно-смысловые поля его творчества.

Литературоведы сделали серьёзные шаги в изучении специфики художественного 
мира Рязанова, в связи с чем возникла необходимость, воссоздав его целостную картину, 
взглянуть на творчество поэта как на способ иного, непривычного в некоторой степени, 
мировосприятия и включить его в соответствующий литературно-культурный контекст.

Попытки вписать творчество А. Рязанова в европейский контекст и соотнести его 
поэзию с национальным литертурным опытом успешно предпринимались Бечиком В., 
Виткой В., Кабакович А., Кислициной Г., Колесником В., Леоновой Е., Панченкой П. и 
другими. «Было бы не совсем справедливо рассматривать <...> мысли автора [А. Рязано-
ва – Т. Т.] отдельно, в отрыве от художественного контекста. Тут всегда есть риск попасть 
в плен сухого рационализма, которого в произведениях поэта не находишь» [1: 165]. В 
частности Ева Леонова данной теме посвятила отдельный раздел в своём пособии [2] 
под названием «Алесь Рязанов и европейская философско-литературная традиция «вещ-
ности». Исследовательница связывает творчество А. Рязанава, как и В. Орлова, В. Шни-
па, с традицией Dinggedichte «(стихотворение на «предмет», о предмете, вещи, даже 
стихотворения-вещи)» [2: 110]. Автор, сопоставляя идеи немецкого философа Мартина 
Хайдегера, австрийских писателей Адальберта Штифтера, Гуга фон Гофмансталя и, без-
условно, Райнера Марии Рильке, который являеися открывателем жанра «стихотворения-
вещи», с поэзией А. Рязанава, приходит к выводу, что философско-эстетическое осмыс-
ление вещи у всех очень основательное и имеет много точек соприкосновения. К вопросу 
связи творчества А. Рязанава и национальной литературной традиции обращалась Анна 
Кислицина: «...корни творчества А. Ряазанава нужно искать именно в белорусской поэ-
зии, и прежде всего в произведениях Янки Купалы и Максима Богдановича» [3: 14-15]. В 
книге «Алесь Рязанов: Проблема художественного сознания» она представила анализ от-
дельных произведений поэта, посвященных историческим персоналиям и событиям, тем 
самым демонстрируя читателю национальную позицию автора, его внимание к отечес-
твенной истории, а также сопоставила поэзию Алеся Рязанава с творчеством классиков 
белорусской литературы – Купалой и Богдановичем, утвердив мысль о преемственности 
поэтического мышления. Но «... традиция – это не неизменность, не передача готовых 
ценностей из одной эпохи в другую, а двухстороннее взаимодействие созданного ранее 
и создающегося теперь» [3: 42]. Владимир Гниломёдов отмечал, что «свой стиль Рязанов 
формирует, оглядываясь не на кого-нибудь,а на Гомера: «Напоўніўся весткаю позірк, а 
слых цішынёю», – говорится в одной из поэм» [4: 236]. Исследователь проводит парал-
лель с гомеровским эпосом, вспоминая Одиссея («пространством и временем полный»), 
вернувшегося в Итаку. «Поэт хочет возвысить современника на более высокий простор 
бытия» [4: 236].

Безусловно, сопоставление поэзии А. Рязанова с творчеством отечественных класси-
ков и зарубежных авторов каждый раз позволяет увидеть в ней черты универсальности 
и в тоже время обрести новые смыслы через постоянное их уточнение. Обращение к 
переводам зарубежных авторов логично дополняют многогранный образ автора, а также 
по-новому актуализируют его творчество в современныйой литературе.

Ещё в самом начале своего творческого пути Алесь Рязанов занимался перевода-
ми с болгарского (стихотворения Здравки Кисьова, Гермонова А.), русского (творчество 
Хлебникова В., Некрасова М.), сербского (поэзия Васки Попы, Миодрага Павловича), 
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японского (хайку Мацуа Басё), литовского (стихотворения и поэмы Мартинкявичуса 
Ю., Межелайтиса Э., Оне Балюконите, Чюрлёниса М.) и других языков. Объектом его 
внимания стали произведения тех авторов, чьё творчество, пронизанное философскими 
размышлениями о Человеке, противоречиях человеческой души, смысле жизни, имма-
нентности всего происходящего, ценности всего существующего на земле, оказалось 
близким рязановскому способу осознания и отражения мира в различных художествен-
ных формах.

В 1990 году в сборнике «Далягляды, 1990» [5] был опубликован цикл стихотворений 
«Рысы» болгарского поэта Здравки Кисьова1∗ в переводе на белорусский язык, выпол-
ненный Алесем Рязановым. Данный цикл включает в себя монострофические стихотво-
рения, которые очень напоминают рязановские пунктиры (пунктир – монострофическое 
стихотворение, насыщенное ассоциативным подтекстом. Строфа может включать от трёх 
до девяти строк, но наиболее автор практикует четверостишия. Обычно они создаются 
на основании определённой доминирующей детали, в которых всегда удерживается воз-
можность более полного развития мысли). Заметим, что даже в самих названиях – рысы 
(черты, штрихи) и пунктиры – присутствует доля определённого единения. Неизвестно, 
когда именно был сделан перевод, но к этому времени у А. Рязанова в творческом арсе-
нале было около двухсот пунктиров. Возможно, именно в поисках обоюдных смыслов 
автор обратился к «рысам». Именно собственные творческие принципы белорусского 
поэта обусловили его обращение как переводчика этого автора.

Обоих объединяет особое восприятие действительности и себя в ней: с одной сто-
роны насыщенное интуитивностью и ассоциациями, с другой, даже заурядное, «земное» 
видение. Действительность, как она есть, присутствует у каждого из авторов: насколько 
она универсальная, настолько же она «своя» у каждого из них.

Содержательная наполненность поэзии этих двух авторов позволяет сблизить их в 
отношении мировосприятия. Сходство обусловлено единой потребностью в тех эстети-
ческих качествах и художественных идеях, которые они воспроизводят. Поэты следуют 
давней и прочной традиции в литературе, когда в произведении акцентируется внимание 
на обычных вещах, в окружении которых находится человек. Оба автора не отделяют 
себя от своего присутствия в мире вещей и идей:

Па-змоўніцку зоркі
падміргваюць мне,
калі
я пазіраю на іх, –
быццам я таксама
ведаю тое, што і яны [5: 101].

Восприятие самого себя в этом мире болгарским поэтом снисходит до уровня поло-
жения на равных со всей действительностью. Он умеет в обычной детали заметить неза-
урядную вещь, как например, «зоркі падміргваюць мне». Этот мир, порой, он ощущает 
интуитивно: «Цырульнік абстрыг мае кудлы, // а з імі – // пяшчоту далоняў // тваіх» [5: 
103]. А в следующем четверостишии, считаем, заложена сквозная идея учения дзен с его 
декларацией абсолютной ценности всего существующего в мире. Приоритет отдается 

1* Творчество болгарского поэта-эссеиста, дебютировавшего в 1962 году с книгой «Открытие», пе-
реведено на пятнадцать языков, сам поэт также занимается переводами, в частности прибалтийс-
ких, польских авторов. Его поэзия – своеобразный манифест обновления содержания и поэтических 
средств. Поэзия А. Рязанова стала доступна болгарскому читателю благодаря З. Кисьову. 
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вещам, которые простому европейскому обывателю могут показаться незначительными:
І гэты вечар сядзім
за чаркай віна
усе трое моўчкі –
месяц, мой цень і я [5: 103].

Компоненты триады «месяц, мой цень і я» расставлены именно с позиции важнос-
ти и человека, а не в первую очередь человека. Интерес к обычным, заурядным вещам 
– особенность национального менталитета белорусов. Эта идея пронизывает и всё твор-
чество Алеся Рязанова:

Што ты скажаш цяпер? – пытаюцца
ў мяне камяні, калі мяне спасцігае якая
няўдача, калі здараецца са мною якая
неспадзяванка.
...
Я вучу камяні быць людзьмі.
Я іх прасвятляю сабою.
Дзень, калі яны адкрываюцца мне, –
мой скарб.
Дзень, калі яны закрываюцца ад мя-
не, – чорны [6: 31].

Кроме того, во многих случаях присутствует перекличка с пунктирами А. Рязанова 
как на формальном, так и на уровне содержательном. Первое, на что обращается внима-
ние, – общее в характере познания мира, философско-интеллектуальная глубина и кон-
центрированность мысли. Второе, формальная близость – отсутствие рифмы, неболь-
шой объём, монострофичность, несколько ритмических групп, неравных но количеству 
слогов, «причинно-следственный синтаксис».

Зярняты, // рассыпаныя па мяшках, // поўныя чакання: // якія з іх будуць // змолаты, // 
а якія // пакінутыя для сяўбы [5: 102].

Боязна, // што заўважаць // і што не заўважаць – таксама ... // Суніцы зачырванелі [7: 
69].

В произведениях З. Кисьова «Зярняты...» и А. Рязанова «Боязна...» авторы, сокращая 
словесное пространство, добиваются глубокой смысловой выразительности. Оба про-
изведения мысленно можно разбить на два комплекса, связь между которыми, с одной 
стороны, обозначена знаками припинания (двоеточием и многоточием), с другой – пос-
тигается интуитивно, посредством нашего воображения.

Присутствие схожих символических образов – сеятель, подсолнух, камень, путь, сле-
ды – говорит об универсальной философичности их поэзии. Каждый из этих образов в 
разные времена различными авторами осмысливался по-своему. Так, образ сеятеля очень 
традиционный. Он вошёл в мировую культуру начиная ещё с евангельских текстов, в ко-
торых он ассоциируется с Богом или проповедником слова Божьего. Для Некрасова это 
просветитель, человек, сеющий знание. Образ сеятеля у З. Кисьова имеет также библей-
скую подсветку: «Сейбіт руплівы, позна // я зразумеў, што сеяў // на камені – і вось глеба 
// цяпер узіраецца прагна ў мае // парожнія рукі» [5: 100]. Каменистое место в «Притче 
о Сеятеле» означает людей непостоянных, малодушных и искушенных, которые хоть и 
внимают правидному слову, но при случае отступают от него. Хорошая земля – это люди 
с добрым сердцем, плоды их поступков удастаиваются Царства Небесного. Слово всегда 
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находит отклик в их душе. Глубокая философия заложена в образе сеятеля и у А. Рязано-
ва: «Не вернецца воін, // вандроўнік не вернецца, // вернецца сейбіт... // Заўсёды // вярта-
ецца сейбіт» [6: 3]. У белорусского поэта он выступает весьма неоднозначным. Сеятель 
– это и рабочий, в котором мудрость народа, это и поэт-миссия, и проповедник.

Помимо идейных, содержательных моментов поэзия Алеся Рязанова взаимодейству-
ет с творчеством других авторов через сферу звукотворчества. Сопоставление элементов 
поэтики у разных авторов в отдельно взятых произведениях мало убедительны и выгля-
дят как обычная «охота за параллелями». Однако мы глубоко убеждены в том, что если 
белорусский автор взялся за перевод (а у Рязанова это в большинстве своём сотворчество, 
он не просто переводит, а «воссоздаёт по-новому»), то выбранный им объект перекли-
кается с его идейно-эстетической концепцией, в том числе и в сфере поэтической инс-
трументализации. В тексте Алеся Рязанова значимым является каждый элемент начиная 
со звука. Звук (но не только) – индикатор творческой манеры поэта. А как отмечает Ле-
онова Ева, «одна с самых важных сфер, в которой Алесь Рязанов актуализирует свои 
представления о человек и мире и которая соединяет поэта с европейским контекстом, 
– это сфера звукотворчества» [2: 106]. Связь, которая сближает смыслы или семанти-
чески несвязанные слова, устанавливается – осознанно или нет – при помощи звуков. 
Рассмотрим наиболее типичные случаи таких соотношений в произведениях Миодрага 
Павловича и Алеся Рязанова.

Віхура (Миодраг Павлович в переводе Алеся Рязанова)
Прачнуся Віхура
віруе віхура зласлівымі кіпцюрамі
душыць ахвяры
Падаюць спелыя вішні
ў балота Хутка
пра гэта
у лодцы не будзем нічога ведаць [8, с. 115]
крычаць
разгубленыя жанчыны

В данном стихотворении фонолексема віхура, которой номинируется всё произве-
дение, содержит набор текстофонем аллитерационного характера – в / х / р. Данный 
поэтический троп усиливает восприятие созданной образной картины. Повтор звуков [в, 
х, р], маркируя наиболее важные с точки зрения идейно-смыслового содержания слова, 
нагнетают атмосферу страха и растерянности. Лексемы віхура – ахвяры при наличии в 
своём составе идентичных согласных звуков, но в различной последовательности всту-
пают в отношение оппозиции, что ведёт к расширению смыслового объёма каждого из 
этих слов. Віхура представляется не просто явлением природы, а злом, перед которым 
человек бессилен: «Хутка // пра гэта // не будзем нічога ведаць». Таков жизненный про-
цесс постоянных изменений, бесконечного движения – руху. Рух – дополнительный лек-
сический посыл, который возникает на базе исходных текстофонем – (в), х, р + у.

Ряд аналогий можно было бы продолжить. Однако приведённое уже свидетельству-
ет об органической близости поэзии Алеся Рязанова, Миодрага Павловича и Здравки 
Кисьова. Соединение эстетической целосности и формального подобия нисколько не 
упрощает и не принижает творчество поэта, наоборот, обогащает, даёт осознание при-
сутствия автора в широком литературном контексте. Эстетическое родство с болгарс-
ким и сербским авторами позволило Рязанову передать в содержании их произведений 
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 общечеловеческое, антологическое. По-новому осмысливая эстетический опыт человека, 
авторы выходят из привычного мира тем, идей, а погружаются в мир многомерный, где 
вещи, связи между ними подчинены метафизическим законам.

Контекстуальный характер природы поэзии А. Рязанова обусловлен универсальны-
ми философскими идеями, заложенными в творчестве поэта. Единение осуществляется 
как на смысловом, так и формальном уровнях. С творчеством Здравки Кисьова и Миод-
рага Павловича его объединяет особое восприятие действительности, философско-эсте-
тическое осмысление вещи. Однако у Рязанова смысловое обновление всегда сопряжено 
с формальным креативом. Элементы поэтики, главным образом в сфере звукотворчества, 
также сближают авторские горизонты и выводят поэзию на уровень многопланового ос-
мысления мира и смысла бытия.
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УДК 882. 6
Лобан М. Г.

(Мозырь, Беларусь)

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПОВЕСТИ Е. БРАВА 
«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ЛАСТОЧЕК»

Увага акцентується на особливостях реалізації соціально-культурної проблемати-
ки повісті білоруськоі письменниці А. Брава. Сприйняття навколишнього світу здійс-
нюється через безпосереднє бачення головної героїні, яка опинилася на Кубі.

Використовуючи антонімічні описи соціуму, автор створює умови для розуміння чи-
тачем ментальності білоруського і кубиньского народів.

Ключові слова: тема, проблема, соціум, характер, тип, ментальність.
The main idea of the article is to open the peculiarities of the sociocultural problems of the 
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tale. The perception of the surrounding reality is shown through the shape of the main heroine, 
who turned out on Cubа by chance.

The author gives his readers the possibility to understand the human nature of Cubans and 
Belarusians with the help of the antinomous descriptions of the society.

The main words: topic, problem, society, character, type, human nature.

Разработку отдельных вопросов типологии проблематики художественных произве-
дений в истории литературоведения можно отнести к XYIII –XIX векам (Гегель, Шиллер, 
Белинский, Чернышевский и др.). Только к ХХ веку эта проблема приобрела системный 
характер в трудах М. М. Бахтина и Г. Н. Поспелова. Сегодня ученые выделяют несколь-
ко видов проблематики, которые гармонично взаимодействуют в структуре художест-
венных текстов, создавая их неповторимость: мифологическую, национально-истори-
ческую, нравоописательную, романную, философскую и пр. «Специфический аспект 
действительности, осмысляемый в системе социокультурной проблематики, – замечает 
А. Б. Есин, – устойчивые общественные отношения, условия и образ жизни той или иной 
части общества, сложившиеся в сфере массового, обыденного сознания мнения, привыч-
ки, организации быта и т. п. Основной акцент социокультурной проблематики – акцент 
на устойчивые, сложившиеся, повторяющиеся черты бытия и сознания людей; здесь 
важна не динамика, а статика жизни» [1: 48]. Вторым признаком данного вида пробле-
матики является отражение свойств и качеств большинства, хотя акцент в произведении 
может быть поставлен или на социальные отношения, или на политический момент, или 
на моральное состояние социума.

Сегодня в сознании каждого современного человека понятия «любовь», «семья», 
«дом», «Родина» неразрывно связаны и приобретают символический смысл. Какое ху-
дожественное произведение мы не взяли бы, какую бы социально-моральную или собс-
твенно художественную проблему не пробовали бы разрешить, мы не сможем исчерпать 
её полностью, если пропустим важный в смысловом аспекте ряд: Любовь – Дом – Семья. 
Исследование этой триады проводит в своей повести «Комендантский час для ласточек» 
Е. Брава. История Алеси, главной героини, очень проста. Когда девушка жила в Белару-
си, она полюбила кубинца, вышла за него замуж и поехала с ним за границу. История 
жизни «совкубинки», её восприятие чужого дома-страны, желание перестроить своё 
сознание, чтобы сохранить свой «дом» (семью), раскрывает в своей интеллектуальной 
повести белорусская писательница.

В нашем сознании понятие «дом» ассоциируется со всем, что существует обособлен-
но от внешнего мира. Дом – это линия связи с обществом: с одной стороны, он прина-
длежит человеку, с другой стороны, связывает человека с окружающим миром. «Это как 
бы вселенная, уменьшенная до размеров человека, именно тут реализуется триада: дом 
– человек – мир. Структура дома повторяет структуру мира, потому что дом – это мир, 
приспособленный к масштабу человека и созданный им самим» [2: 123].

В повести Е. Брава «Комендантский час для ласточек» окружающий мир главная 
героиня воспринимает через символический образ дома. Топос «дом» реализуется в 
своих основных значениях: во-первых, это её семья – дочь Катрина и муж Рей. Однако 
она чувствует себя одинокой и покинутой. По воле судьбы героиня очутилась далеко от 
родной земли, была оторвана от своих корней, потому близкие ей люди кажутся чужими. 
Дочь, которую она не видела год, разговаривает на другом языке и совсем не понимает её: 
««Oye», звярталася яна да мяне, за год забыўшыся на самое слова «мама» [3: 35]. Муж 
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отдаляется от Алеси, углубляясь в свою политическую карьеру, как делают все кубинские 
мужчины. И героиня остается одна, один на один со своими проблемами. Материнское 
начало заставляет её бороться за внимание дочери: постепенно она начинает говорить со 
своим ребенком на одном, близком ей языке, и кровная связь побеждает. С мужем, наобо-
рот, вначале уходит любовь, исчезают общие интересы и в конце назревает разрыв.

Автор рисует восприятие топоса «дом» с точки зрения женской ментальности. Для 
главной героини это – её семья, её Родина. Стремление подчинить свои интересы, пе-
рестроить своё мировосприятие из-за любви к Рею и личного счастья, первоначально 
позволяет женщине не поддаваться житейским невзгодам. Она изучает язык, привыкает 
стоять в очередях, экономит воду, учиться понимать «кубинский образ жизни» – в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят! Но сознание и душа не принимают слепую веру 
в идеи Фидэля Кастро, который решил раз и навсегда перестроить все дома, все судьбы 
страны по образцу социалистического лозунга «свободы, равенства и братства» в еди-
ный, всеобщий дом. Ей не понятна слепая вера мужа в счастливое светлое будущее, когда 
сейчас, в её доме, нет счастья, тепла, взаимопонимания, нет любви.

Дом как место жизнеобитания в повести обрисовывается с помощью приёма антите-
зы (сопоставления (1) Кубы и (2) Белоруссии): 1) «…малюпасенькі дом наш – ну, далі-
бог, ластаўчына гняздо! – лепіцца дахам да балкона іншага будынка, а з усіх трох бакоў 
заціснуты паміж мужчынскай цырульняй, фотасалонам ды нейкім складам (і сцены з 
тымі мае агульныя – глухія), дом наш адзіным сваім вочкам, тым самым, па-турэмнаму 
закратаваным дошчачкамі, утрапёна глядзіць на вар’ятню аўтамабільнай дарогі» [2: 22]; 
2): «…на маёй радзіме, дзе прастору крояць размашыста і няскупа, даючы велічэзныя 
прыпускі на швы, а будынкі не налязаюць адзін на другі, нібы дэкарацыі з пап’е-машэ 
ў правінцыйным тэатры, – на маёй радзіме пра мяне забыліся» [3: 23]. Тяжело живется 
человеку, оторванному от Родины, но это сознательный выбор героини, она делает все 
возможное для того, чтобы «прижиться» на новом месте. Глазами белорусской женщины 
мы воспринимаем и оцениваем эмигрантскую жизнь совкубинок, через её ощущения 
и рассуждения пробуем понять, что такое дом для человека, оторванного от дома, от 
Родины.

Образ главной героини повести – яркий пример белорусской толерантности. Её муж 
Рей – сын своего кубинского народа, в котором система закрепила противоположные ка-
чества, не восринимает вольнодумство «белорусской ласточки». В семье назревает кон-
фликт, вначале с мужем, затем со свекровью, а потом с целой страной. Решение покинуть 
«дом мужа» вызревает окончательно.

Повесть получила свое название неслучайно. Словосочетание – «комендантский 
час» – понятие суровое, жестокое, связанное с определенными ограничениями, никак 
не соотносится с ласточкой, которая олицетворяет собой красоту, стремительность, сво-
бодолюбие: «Ластаўкі робяць гнёзды не з галінак, як іншыя птушкі, а лічы, з бруду – з 
гліны ды зямлі, змяшаных са слінаю, і лепяць іх зноў жа не на дрэвах, а прымацоўваюць 
куды заўгодна: да балконаў, карнізаў. Яны здольныя нарадзіць і выхаваць патомства 
практычна ў любых ўмовах. Вось толькі ў клетцы жыць не могуць… « [3: 30].

Так в произведении раскрывается социокультурная проблематика: идет серьёзный 
разговор о жизни наших соотечественниц в эмиграции. Многие из них стремились убе-
жать от советской реальности, а в итоге попали в лапы кубинского социалистическо-
го рая. Е. Брава изображает этот рай, который создает для своих граждан тоталитарная 
система: «І раптам аказацца ў краіне, дзе «Маскоўскія навіны» і «Спадарожнік» былі 
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забаронены за абразлівы, з пункту гледжання мясцовых улад, выпад супраць Брэжнева… 
У краіне, дзе амерыканскае «Радыё Марці» слухаюць у навушніках, каб суседзі не данеслі 
ў CDR!» [3: 25]. Обратившись к кубинской социалистической реальности (еда – по кар-
точкам, ведро воды – на день и т. п.), писательница через жизнь белорусских «ласточек» 
раскрывает трагизм времени.

Прожив на острове Свободы немало времени, белорусская «ласточка» имела воз-
можность изнутри увидеть сложные процессы социально- общественной и политичес-
кой жизни заокеанского государства. Алесю особенно удивляет «неадпаведнасць паміж 
дзіцячай жыццярадаснасцю кубінцаў і фанатычнай гатоўнасцю да смерці дзеля мёр-
твай схемы» [3: 37]. Её не покидает постоянная тревога: «!SOCIALISMO O MUERTE!» 
– велічэзны лозунг, які вісіць насупраць нашага дома на фасадзе школы, шторанку пры-
мушае мяне ўнутрана ўздрыгваць і паскараць крокі, калі я а шостай гадзіне іду па мала-
ко для Карыны. Гэта самы папулярны лозунг на Кубе…» [3: 33]. Позднее она понимает, 
что больше не в состоянии бездумно, как зомби, подчиняться законам, порядкам чужого 
государства, чужому образу жизни.

Так, образ дома постепенно расширяется до размеров государства, Отечества. Пос-
ледняя граница вокруг человека – это межа своей земли, своей Родины, которая определе-
на самой природой и Богом. Поэтому всякое переселение можно трактовать как трагедию: 
«…А як там мой родны горад, агорнуты пурпуровым плашчом восені? Тут дрэвы не скід-
ваюць лісце: у іх, як і ў жыхароў тутэйшых месцаў, перманентнае свята жыцця і лета. 
І больш за ўсё мне не хапае менавіта восеньскіх дрэў, дрэў – паломнікаў, што выправіліся 
пакланіцца святыням,- улегцы, без лісця, ім зручней і маліцца, і плакаць… « [3: 48].

В повести Е. Брава стремится правдиво показать эмоционально-психологическое со-
стояние одной славянской души, занесенной волею судьбы на чужбину. «Трыццаць сем 
градусаў па Цэльсію ў кастрычніку» [2: 67] – трудно представить белорусу подобное, 
почувствовать на физическом уровне состояние человека, который под влиянием такой 
духоты (и моральной, и социальной) находится на грани своего существования. А геро-
иня повести живет в этом ирреальном пространстве, на границе возможного, сохраняя 
невероятными усилиями способность реально мыслить и действовать.

Тридцать семь по Цельсию – это температура тела, индикатор болезни. Автор, ис-
пользуя ещё один символ, пытается донести до нас важную мысль: в обществе происхо-
дит что-то, что противоречит логике жизни.

Таким образом, социокультурная проблематика повести Е. Брава «Комендантский 
час для ласточек» раскрывается с помощью топоса «дом», который приобретает симво-
личное значение и создается в художественном произведении в разной системе коорди-
нат: 1) дом – семья – личное женское счастье; 2) дом – государство – Родина. Восприятие 
топоса «дом» показано глазами главной героини – женщины, для которой идеальный дом 
– это семья, построенная на любви и взаимопонимании. Духовно-моральное содержание 
повести определяется более широкими обобщениями: «Беда отдельной семье, нации, го-
сударству и человеческому «всеединству», когда вера и любовь не сопровождают их по 
жизни» [4: 67]. Счастье отдельного человека есть достойная капля в счастье всей нации.
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СЛАВЯНСКАЯ КАСМАГОНІЯ І ЯЕ ВОБРАЗНАЯ
ТРАНСФАРМАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПАЧАТКУ

ХХ СТАГОДДЗЯ

Западноевропейский ренессанс был возвращением в античность, реабилитацией 
созданного в ту эпоху, а после утраченного эстетического абсолюта. Белорусское на-
ционально-культурное возрождение обращается не столько к античности, сколько к 
фольклорно-мифологическим истокам культуры народа. В целом белорусская мифо-
логическая система подчиняется универсальной и, в частности, европейской модели: 
символика цифр, антологическая и экзистенциальная иносказательность, связанная с 
рождением, жизнью и смертью, символика вселенной, звезд и природных стихий.

Ключевые слова: архетип, артефакт, натурфилософские стихи, мифологическая 
система, космогония, возрождение.

The Eastern European renaissance was the return to the antiquity, rehabilitation of aesthetic 
absolute created at that time and lost afterwards. The Belarusian national cultural renascence 
refers not so much to the antiquity as to mythological folklore origins of the people’s culture. 
As a whole the Belarusian mythological system is subordinated to the universal and European 
model in particular: symbolism of figures, anthological and existential allegory which is 
associated with birth, life and death; symbolism of the universe, stars and natural forces.

Key words: archetype, artifact, natural philosophical verses, mythological system, 
cosmogony, renascence.

Грамадства і навука сёння імкнуцца пазбавіцца ідэалагічных догмаў і шукаюць 
новых падыходаў у асэнсаванні жыцця, падзей, а таксама літаратуры. На першы план 
паўстаюць агульначалавечыя, гуманістычныя матывы і, перш за ўсё, праблемы суад-
носін чалавека і прыроды. Не толькі таму, што экалагічная праблема адна з самых вос-
трых. Пад уплывам створанай цывілізацыяй масавай культуры, чалавек ператвараецца з 
творцы ў назіральніка, адрываецца ад сваіх каранёў, ад жыватворных крыніц фальклору, 
абраднасці, роднай мовы, пазбаўляецца гістарычнай памяці. Між тым, па-за памяццю, 
па-за традыцыямі гісторыі і культуры няма асобы. Памяць узмацняе духоўную сутнасць 
чалавека. Удумлівага, нераўнадушнага чалавека, які заклапочаны лёсам прыроды і яе на-
рода, які бачыць і шукае сваё месца ў роднай стыхіі, прыцягваюць і філасофія прыроды, 
і нацыянальная душа, ментальнасць, сфармаваная геапалітычным становішчам краіны, 
ды спалучэнне вітальных сіл прыроды і матчынай мовы – беларуская паэзія.

Міфалагічная аснова беларускага мастацтва, магчыма, адна з самых каласальных і 
маналітных у свеце, калі меркаваць па шматтомных зборах і запісах беларускага фаль-
клору, пачынаючы ад працаў П. Шэйна, І. Насовіча, Я. Чачота, Е. Раманава, М. Феда-
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роўскага, А. Сержпутоўскага, і да выдання такіх фундаментальных шматтомных збораў, 
як «Беларуская народная творчасць», зборнікаў фалькларыста У. Васілевіча, прысвеча-
ных прымхам, павер’ям і забабонам, нарэшце, энцыклапедыі «Беларуская міфалогія». 
«Беларуская фальклорна-міфалагічная спадчына вабіць не толькі сваім аб’ёмам, багац-
цем фантастычных сюжэтаў, аўтэнтыкай, разнастайнасцю форм алегарызму і іншаска-
зальнасці, але і сваімі крэатыўнымі рэсурсамі. Міфалогія і фальклор нязменна жывілі 
беларускі нацыянальна-культурны рух». [1: .33].

У цэлым беларуская міфалагічная сістэма падпарадкоўваецца універсальнай і, у пры-
ватнасці, еўрапейскай мадэлі: у ёй прысутнічаюць матывы гадавога кола, сімволіка ліч-
баў, анталагічная і экзістэнцыйная іншасказальнасць, звязаная з нараджэннем, жыццём і 
смерцю, сімволіка Сусвету, зораў і прыродных стыхіяў.

Заходнееўрапейскі Рэнесанс быў перадусім вяртаннем да антычнасці, рэабілітацыяй 
запачаткаванага ў тую эпоху, а пасля страчанага эстэтычнага абсалюту. Беларускія нацы-
янальна-культурныя адраджэнні, якіх, паводле падлікаў сучасных культуролагаў, было 
да десятка, звярталіся не столькі да антычнасці, колькі да фальклорна-міфалагічных вы-
токаў нашай культуры.

І нездарма менавіта ў паэзіі Багдановіча з найбольшай паўнатой і сілай увасобіла-
ся светапоглядна-эстэтычная, сусветна універсальная і нацыянальна непаўторная ідэя 
адраджэння. Адраджэння «зачарованага царства» касмаганічных міфаў, паданняў, песень 
і вечнае дыялектычнае абнаўленне прыроды, жыцця (цыклы «У зачарованым царстве», 
«Згукі бацькаўшчыны»); адраджэнне роднага краю, яго гісторыі, культуры, мастацтва 
(«Старая Беларусь», «Места», «Думы»); адраджэнне імгненняў быцця і непаўторных 
зрухаў душы ў мастацтве («Вольныя думы», «Старая спадчына»). І нарэшце – вобраз 
Мадонны як ідэал Адраджэння, канцэптуальны рэнесансны вобраз-ідэя («Мадонны») 
увасоблены ў зямной жанчыне, якая за кошт свайго жыцця перамагае смерць і не проста 
працягвае род, а адраджае быццё, асвечанае каханнем, прыгажосцю, бессмяротнай ду-
хоўнасцю («Каханне і смерць»).

Наватарства «Вянка» звязана менавіта са сцвярджэннем уласна лірычнага пачатку ў 
паэзіі, пераключэння развіцця маладой беларускай паэзіі пачатку ХХ ст. з асноў сумар-
насці на індывідуалізацыю, на выяўленне асабістага, інтымнага, а цераз іх – агульнача-
лавечага.Сем цыклаў першай часткі «Вянка» – гэта сем выхадаў паэта ў кола жыццёвых 
абставін чалавечага жыцця, у кола матываў і праблем, што ўзнікаюць у стасунках чала-
века з прыродай, чалавека з грамадствам. Зборнік «Вянок» М. Багдановіча – імкненне 
пазнаць Сусвет у яго дыялектычнай сутнасці, гарманічнасці, развіцці.

Паэт выяўляе духоўную існасць Беларусі, на аснове нацыянальнай міфалогіі ўзнаў-
ляе светапогляд нашых продкаў. Перад чытачом з’яўляецца касмагонія заснаваная на 
чатырох натурфіласофскіх стыхіях: агонь, зямля, вада, паветра. Кожная з такіх стыхій 
стварае як бы асобную паэтычную тэму. Натурфіласофія як распрацаваная сістэма існа-
вала яшчэ ў класічнай антычнасці: Арыстоцель лічыў асноўнымі пачаткамі свету чатыры 
прыродныя стыхіі. Да той жа думкі схіляліся натурфілосафы Індыі, Кітая, Месапатаміі. 
Нашы продкі, разумеючы еднасць Сусвету, таксама ўшаноўвалі розныя стыхіі. Натур-
філасофскі падыход заснаваны на ідэі адзінства Космасу ва ўсіх яго элементах і праявах. 
Прырода выступае адухоўленай, адбываецца персаніфікацыя прыродных стыхій. Кож-
ная з’ява разглядаецца ў сваіх сувязях з першаэлементамі Космасу. Космас уключае роз-
ныя структурныя ўзроўні: прыроду, грамадства, чалавека і сакральнае (звышчалавечы 
пачатак Космасу, звышнатуральнае, боскае). Усе названыя элементы ўзаемадзейнічаюць 
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і фарміруюць адзіны Космас – свет, светабудову, дзе адно выяўлена праз другое, дзе ўсё 
звязана паміж сабой.

Самым цікавым, а для першых даследчыкаў міфаў – проста ашаламляльным выні-
кам параўнання сусветных міфаў з нашымі старажытнымі дахрысціянскімі вераваннямі 
і светапоглядам было адкрыццё, што культуры, якія знаходзяцца далёка адна ад адной 
у часе і прасторы, маюць надзвычай падобныя рэлігійныя абрады і міфы. Такія вядо-
мыя навукоўцы, як француз Эміль Дзюркгейн, потым швейцарац Карл Юнг і брытанец 
Джозэф Кэмпбел тлумачылі загадкавыя супадзенні ў гістарычна і геаграфічна аддаленых 
паміж сабой культурах, тым, што міф – прадукт калектыўнай свядомасці, выток якога 
– спадчынная памяць, агульныя для ўсіх людзей архетыпы.

Увасобленая ў старажытнай міфалогіі касмаганічная карціна стварэння Свету паўс-
тае ў зборніку «Вянок» Максіма Багдановіча ў якасці канцэптуальнага светапогляду, які 
адбівае стасункі мікракосмасу (чалавека) і макракосмасу (Сусвету), закранаючы ўсе кола 
філісофскіх пытанняў чалавека (жыццё і смерць, дабро і зло, каханне і інш.).

Касмічная стыхія Вады – гэта ўяўленне пра жыццё, рух яе – рытм гэтага жыцця. 
Прыродная стыхія персаніфікуецца ў канкрэтныя вобразы возера, ракі, русалак, вадзяні-
коў. У паэзіі Багдановіча прысутнічае «люстэрка» міфа – «люстэрка лесуна», якое

Як у нязнаны свет акно,
Ляжыць, халоднае, яно,
Жыццё сабою адбівае
І ўсё, што згінула даўно,
У цёмнай глыбіні хавае [2 (1: 53)].

Як дакладна заўважыў І. Замоцін, паэзія Багдановіча – «асяроддзе зачараваных люс-
траў». Гэта адзін з скразных вобразаў у яго паэзіі, своеасаблівы архетып. У вершы «Во-
зера», «Над возерам», «Вадзянік» і іншых вершах возера – «люстэрка лесуна» не толькі 
злучае-раздзяляе дзве прасторавыя бездані – вышыню і глыбіню, неба і зямлю. Яно нібы 
чацвёртае вымярэнне, мяжа судакранання часоў – мінулага і будучыні. На дне возера, у 
«залюстэркавай» прасторы спіць мінулае, што стала міфам, – вадзянік, русалкі, змяіны 
цар. У люстэрку возера адбіваюцца зоркі і месяц (гэта ўжо іншая прыдная стыхія Агню, 
агню нябеснага). Месяц «цягне з возера срэбныя сеці», у якіх заблыталіся русалкі; у 
сваю чаргу ў люстэрку месяца адбіваецца сонца – заўтрашняе сонца, сонца-будучыня. 
Па сутнасці, у «люстэрку лесуна» ўвесь Сусвет у яго складанай прасторава-часавай узае-
масувязі. Цыкл «У зачарованым царстве» прадстаўляе нам два вершы з назвай «Возера». 
Гэтыя вершы-блізняты – рэч невыпадковая, бо праз вобразную трансфармацыю археты-
па (у адным вершы возера – «у нязнаны свет вакно», а ў другім сімвал жыцця – чаша з 
віном) перад чытачом узнікае загадка жыцця і смерці. Багдановіч бачыць свет у адзінстве 
адлюстраванняў. У гэтым кантэксце верш «Самнамбул» як імкненне паэта пераадолець 
рамкі рэальнай прасторы і часу, услед за Дантэ «пайсці аж да дна» – адначасова ўвысь, па 
светлым месячным шляху, і ўніз, у схаваныя ад вока глыбіні быцця і спасцігнуць загадку 
жыцця і смерці.

Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай зямлёй,
І павёў яго ў цёмную даль за сабой,
І прывабіў да мглістай халоднай вады, -
Сэрца білася рыбкай у сеці тады.
Але месяц правёў праз раку светлы шлях.

……………………………………………………….
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І пайшоў ён па шляху, пайшоў аж да дна:
Агарнула яго цішына, глыбіна. [2 (2: 66)].

Стэрэаскапічнасць бачання, люстэркавае спалучэнне дзвюх безданяў быцця – вы-
шыні і глыбіні рассоўвае карціну паэтычнага свету Багдановіча, стварае ўражанне бяс-
концасці, бессмяротнасці быцця.

Тонкім паэтычным чуццём творца ўлоўлівае касмічную закадзіраванасць міфа, дзе-
янне, якое адбываецца у двух вымярэннях, у двух супрацьлеглых стыхіях – адначасна ў 
Небе, якое ўвасабляе стыхію Паветра і на Зямлі. Яскравым прыкладам з’яўляецца верш 
«Змяіны цар», заснаваны на старажытным беларускім паданні:

У цёмным небе – хараводы
Сіняватых зорак,
У цёмным небе свеціць месяц
Залатым сярпом…
Мы выходзім з цесных, душных
Падзямельных норак,
На зімовы цёплы вырай
Цягнемся – паўзём. [2 (1: 56)].

Так да канца і не вядома, застаецца загадкай, ці то месяц вядзе «хараводы сінява-
тых зорак», ці Змяіны цар – істужкі змей. Таямнічае мігценне сэнсаў, дваістасць, люс-
транасць колераў і абрысаў: «залаты сярпок» месяца – «залатыя рожкі» Змяінага цара; 
бляск сіняватых зорак у цёмным небе – цёмны бляск змяінай лускі… Можна меркаваць, 
што ў мастацкім інтуітыўным празарэнні ўваскрасае артэфакт, зоркавая памяць міфа-
логіі – рух па небе сузор’я Змеяносец, або, як азначае яго Багдановіч, перакладаючы 
Авідзія, сузор’я Цмока. Стыхія Агню адлюстроўваецца паэтам у вобразах сонца, месяца, 
зор. Аўтар «Вянка» валодаў касмічным зрокам і адчуваў тонкую повязь-сілу цягнення 
Зямлі і Неба. Як ніхто іншы ён разумеў спрадвечную мару чалавека наблізіцца да Неба, 
да нябеснага агню «ўсе мы разам ляцім да зор». Касмічны пейзаж не проста паэтычная 
ўмоўнасць, эстэтычная карціна гармоніі, а сапраўдная касмагонія. Суаднясенне Неба і 
Зямлі найперш канцэптуальна-светапогляднае:

Блішчыць у небе зор пасеў;
У полі – рунь і ў небе рунь. [2 (1: 61)].

Пасеянае ў небе ўзыходзіць на зямлі, а зямное рунее ў нябёсах.
«Падымі ўгару сваё вока»,- заклікае паэт чытача. Амаль у кожным яго вершы бачна 

неба (стыхія Паветра), звычайна вячэрняе, начное, зорнае, месячнае – касмічнае. Нават 
у горадзе, «за дахамі места» відаць нябёс пазалота, «бачна, як зоркі ляцяць і зрываюцца 
ў небе далёкім».

Узор прыгожы пеклых зор
Гарыць у цемні небасхіла;
Вада балот, стаўкоў, азёр
Яго ў глыбі сваёй адбіла. [2 (1: 141)].

І зноў сустракаемся з магутнай натурфіласофскай стыхіяй Вады ў старажытным мі-
фапаэтычным павер’і пра тое, што ў цёмнай глыбіні калодзежа можна і днём убачыць 
зоркі. Павер’е мае глыбінную светапоглядную аснову, у ім адбіліся міфалагічныя ўяў-
ленні аб будове Сусвету: нездарма ў шматлікіх казках герой або гераіня, спускаючыся 
ў студню, нібы пераходзяць прасторава-часавую мяжу, трапляюць за гарызонт, у іншы 
свет. Метафарычна пераасэнсоўваючы артэфакт студні, паэт сцвярджае гуманістычную 
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думку аб далучанасці да неба, да зораў, да глыбінных ісцін быцця чалавека, які ідзе праз 
жыццёвыя выпрабаванні, пакуты, боль, слёзы.

Загляніце жа, будзь ласка, Вы у студню:
Ужо даўно яна счарнела і згнівае,
Але дно яе і ў ночы і ў палудню
У вадзе люстранай зоры адбівае. [2 (1: 130)].

У самога Багдановіча прарыў да высокага, да святла, да неба і зор таксама вядзе праз 
духоўныя пакуты, намаганні, балючыя падзенні і ўдары:

І ўспоўніў я час: срэдзь асенняй пахмурнай ночы
Музыка зайграла, агні ў вышыне запалалі,
І дыхалі грудзі шырока, свяціліся вочы…
Мы к светлу ўзляцелі… і шкло ўкруг яго напаткалі. [2 (1: .98)].

У гэтых радках тройчы ўзнікае матыў прарыву да святла: як абяцанне сусветнай 
гармоніі, якая парушаецца касмічнай катастрофай – падзеннем зорак; як побытавая за-
малёўка – мітусня і «тамленне машкары», што ляціць на святло ліхтароў і гіне, як высокі 
ў сваім драматызме і нязбытнасці чалавечы парыў да святла, да ідэалу. Да гэтай трагедыі 
мы назіралі падманную гармонію ў свеце ўяўных каштоўнасцей і штучнага святла, дзе і 
трамвайныя іскры могуць здавацца зоркамі, і вулічны ліхтар – сонцам, дзе душа «к свет-
лу прабіцца не можа…і томіцца марна». [8: .98]. Штучнасць, канцэнтрацыя горада, якая 
паглынае, уніфікуе асобу, – ці не тая небяспечная атрута, што губіць чалавека. Дзе ж тады 
сапраўдная гармонія? Сапраўдная гармонія і жыццёвая моц у бясконцым касмаганічным 
узаемадзеянні Агню, Вады, Зямлі і Паветра – чатырох натурфіласофскіх стыхій:

Напілося сонца са крыніц сцюдзёных,
Уцягнула ў вышу з іх ваду, як пар;
І, узляцеўшы шпарка па праменнях тонкіх,
Пар зрабіўся слічнай чарадою хмар.

………………………………………....
Загрымелі ў хмарах гулка прывітанні,
І далёка буйны вецер іх разнёс.
Рынуліся хмары да ракі радзімай
І зліліся з ёю ліўнем кропель-слёз. [1 (1: 116)].

Спасціжэнне гэтай гармоніі – найвялікшае шчасце для чалавека, магчымасць дакра-
нуцца да вечнасці быцця:

Заварожаны вячэрняй цішынёй,
Я не цямлю, дзе рука, дзе глава;
Бачу я, з прыродай сліўшыся душой,
Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,
Чую ў цішы, як расце трава. [2(1: 62)].

Адзін з самых старажытных матываў міфалогіі – шлюб Зямлі і Неба, якое апладняе 
Зямлю струменнямі дажджу:

Плакала лета, зямлю пакідаючы;
Ціха ліліся слязінкі на поле.
Але прыгожаю восенню яснаю
Там, дзе упалі яны, вырасталі
Кветкі асеннія, кветкі успаённыя… [2 (1: 67)].

Найбольш пашырана ідэя ўзнікнення зямлі з вады, дакладней, з хаосу – эквіваленту 



169

яе. Трывалы выраз маці-сырая зямля падкрэслівае сувязь з вадою і адначасова дае ары-
ентацыю на жаночы, мацярынскі пачатак прыроды. У касмаганічных міфах Зямля ўтва-
раецца або непасрэдна з вады (шляхам згушчэння), або ўздымаецца з дна мора. У Баг-
дановіча Зямля паўстае магутнай стыхіяй, якая забяспечвае кругазварот жыцця і смерці, 
не стамляецца нараджаць новае жыццё і нават само быццё. Са здзіўляючай сілай пераў-
васаблення ўзнаўляе паэт земляробчае, язычніцка-сялянскае светаадчуванне вясковага 
дзеда, яго смерць – растварэнне ў прыродзе, зліццё са светам, якое вызваляе ад трагізму 
індывідуальнай смяротнасці:

Сінеўся бор, цякла вада,
Скрозь пахла мёдам і травою…
А дзеду нат і не шкада,
Што хутка будзе ён зямлёю. [2 (1: 259)].

Творца пераадольвае трагізм нявечнасці не толькі праз мастацтва, прыгажосць, гар-
монію, але ён узіраецца ў міфалагічны вечны час, дзе няма смерці, каб убачыць, што 
няма там і жыцця, бо няма ўсвядомленай, вылучанай з прыроды матэрыі, якая адчувала 
б хаду часу. Ёсць адвечны сон – так дрэмлюць яго лесуны і паўсонныя нямоглыя русалкі, 
так спіць на дне ракі Вадзянік:

Сівавусы, згорблены, я залёг між цінай
І гадамі грэюся – сплю на дне ракі.

…………………………………………...
Над вадой ля берага ціха спіць асока,
Ды лаза зялёная жаліцца-шуміць,
Хвалі ціха коцяцца і бягуць далёка,-
І усё навокал сном адвечным спіць. [2 (1: 55)].

М. Багдановіч на аснове нацыянальнай міфалогіі стварае велічны міф аб зачарава-
ным царстве народнага духу і яго непазбежным абуджэнні. «Смерць і ўваскрашэнне Бе-
ларусі – вось цэнтральны скразны матыў нацыянальнай міфалогіі, ён пранізвае нашу 
літаратуру і зводзіць яе ў адзіны ланцуг народнага лёсу». [3: 132].

Увасобленая ў старажытнай міфалогіі душа народа, нібы казачная царэўна, заснула 
на стагоддзі і можа знікнуць, калі не будзе абуджана, «адчарована» паэзіяй. Таму так 
чуйна ўслухоўваецца паэт у ледзь чутны гул даўняга міфа.

Чуеш гул? – Гэта сумны, маркотны лясун
Пачынае няголасна граць. [2 (1: 52)].

З гулу пачынаецца паэзія, міф адраджаецца ў язычніцкім адухаўленні сіл прыроды.
Стыхіі Агню і Паветра ў вершы «Ноч. Газніца гарыць, чырванее» выконваюць сваё 

касмаганічнае прызначэнне. Чытач бачыць хаос у прыродзе, глыбокую зімовую ноч, 
стогны ветру, плач завеі, але гэта ўжо не хаос распаду, а намаганні да абуджэння, адрад-
жэння. Ёсць эфект прысутнасці пры стварэнні, дакладней адраджэнні свету: спачатку 
непраглядная цемра – ноч, у ёй узнікае кропка святла – газніца, якая чырванее. Святло 
выхоплівае бліжэйшыя прадметы: гарбата стаіць на стале. Уяўленне дамалёўвае сціплую 
абстаноўку пакоя, імкнучыся далей, за сцены хаты («за сцяной запявае завея»), выходзіць 
на прастор («сумна бомамі у полі званіць»), сягае ў бязмежжа (« з краю ў край яе гул 
аддаецца»). І тут, у бязмежжы прасторы, у разгуле завірухі ўзнікае чалавек, чыя пры-
сутнасць дагэтуль адчувалася апасродкавана. Чалавек і прыроднае сутыкаюцца, стыхія 
прыроды напаўняецца сэнсам і мэтай, адухаўляецца – з хаосу робіцца космасам.
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Аднак стыхія Паветра самая непрадказальная, сваявольная, яна адначасова і ства-
ральная, і разбуральная. У вершы «Падвей» і «Завіруха» адбываецца персаніфікацыя 
гэтай касмаганічнай стыхіі у вобраз бога Падвея:

Разгулялася вясёлая мяцель,
Прабудзіўся, у поле кінуўся Падвей.
У галаву яму ударыў снежны хмель, -
І не змог ён буйнай радасці сваей.
Пляша, скача. Снег зрываецца, ляціць.

…………………………………………
А Падвей нясецца, кружыцца, гудзіць,
Запявае, удалая галава! [2 (1: 217)].

Неба, якое паядноўвае стыхіі Агню і Паветра, да якога імкнецца ў сваім духоўным 
росце М.Багдановіч, прадстаўляе нам яшчэ адзін спрадвечны зорны міф пра каханне 
– сілу цягнення між Зямлёй і Небам. Тут месяц зорцы голас падае, зорцы Венеры – багіні 
кахання. Пад знакам месяца жыў сам паэт. Архетып месяца выяўляецца як сімвал лёсу: 
амаль ва ўсіх вершах ён суправаджае лірычнага героя ў вобразе маладзіка, якому не суд-
жана стаць поўняй. І не суджана сустрэцца з зоркай Венерай – на сваім нябесным шляху 
сустракаючыся з усімі планетамі, яна не сустракаецца толькі з Месяцам, іх раздзяляе 
Млечны Шлях (у міфалогіі вядомы як артэфакт шляху ў Вырай або рака смерці)

Але растацца нам час наступае;
Пэўна, ўжо доля такая у нас. [2 (1: 77)].

Аднак нязбытнае і нявечнае каханне – бессмяротнае, яго высокая духоўная энергія, 
скіраваная да зор, застаецца не толькі пасля смерці асобнага чалавека, але і пасля знік-
нення жыцця на Зямлі.

Аб’ектыўнае адлюстраванне і суб’ектыўнае перажыванне, жыццё прыроды і духоўны 
свет чалавека знаходзяцца ў гарманічнай раўнавазе, што надае мастацкую дасканаласць і 
класічную закончанасць паэзіі М.Багдановіча. Зборнік «Вянок» – гэта выява універсуму 
нацыянальнай касмагоніі, якая паўстае праз артэфакты нацыянальнай міфалогіі, натур-
філасофскія стыхіі, падзеі нацыянальнай гісторыі і сягае ў прастору здабыткаў агульна-
чалавечай думкі сусветнай культуры. У кожным з цыклаў і ў кнізе ў цэлым ёсць еднасць 
глыбока ўнутраная, канцэптуальна-светапоглядная, гарманічная. Менавіта яна стварае 
адчуванне пругкай, жывой, рухомай цэласнасці. Гэта цэласнасць жывога, здольнага да 
развіцця і самаўзнаўлення арганізма нацыянальнай культуры.
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СЮЖЕТ КРЫСОЛОВА В РОМАНЕ А. ТЕРЕХОВА «КРЫСОБОЙ»

В статье идет речь об архетипическом сюжете Крысолова, относящемся к немец-
кому средневековому преданию. Данный сюжет прочно укоренился в русской литера-
туре ХХ века. К нему восходит роман А. Терехова «Крысобой» (1995). Трансформируя 
инвариантную сюжетную схему с помощью механизмов инверсии, криптопародии, уд-
воения системы персонажей с последующей подменой их функций, редукции инвариант-
ного мотивного комплекса и замены хронотопа, А. Терехов превращает средневековый 
сюжет в роман-антиутопию, повествующий о жизни в России в начале 1990-ых годов в 
пору становления суверенного государства.

Ключевые слова: антиутопия, инвариантная сюжетная схема, метанарратив, ме-
ханизмы трансформации, сюжет Крысолова.

The article deals with the archetypical story about The Pied Piper, which apply to German 
medieval legend and engrain in Russian literature of 20th century firmly. Alexander Terehov’s 
novel «Krysoboy» (1995) is a variant of this story. Author transforms the medieval story to 
antiutopian novel, which narrate about life in Russia at the beginning formation of sovereign 
state. Terehov throws into melting-pot the story about The Pied Piper due to the mechanisms of 
inversion, travesty, reduplication personage system with following substitution their functions, 
reduction invariant motive complex and change place and time of action.

Key words: antiutopian novel, invariant of a plot scheme, metanarrative, the mechanisms 
of transformation, story about The Pied Piper.

Существование в литературе единых и универсальных смыслов, воплощающихся в 
творчестве поэтов и прозаиков разных культур и исторических эпох, было осмыслено 
еще в XIX столетии, в частности в трудах А. Н. Веселовского. Однако, актуальной оста-
ется эта проблема и для современного литературоведения, так как последние десятилетия 
ознаменованы не только развитием новомодных течений, но и повышением внимания к 
вопросам исторической поэтики. Особенно возрос интерес к повторяющимся литера-
турным единицам, среди которых на первый план вышли категории сюжета и мотива. 
Исследователи углубляют теоретический аспект проблемы «бродячих», или «вечных», 
мотивов и сюжетов, изучают и интерпретируют конкретные инвариантные сюжетные 
схемы, выявляют причины их формальной и смысловой трансформации и «живучести» 
в сфере искусства слова.

Все «бродячие» сюжетные схемы являются метанарративами, т. е. «по Ж.-Ф. Лиотару, 
глобальными «объяснительными мифами» и, как всякие мифы подобного рода, структу-
рируются как некие истории со своими актантами, со своими повествователями и со 
своими адресатами» [1]. Метанарративы проникают в художественное произведение из 
окружающих дискурсивных практик (культурно-исторический, национальный контекст), 
которые всегда придают им конкретный облик. Но в акте творчества автор подвергает 
трансформации инвариантные сюжетные схемы, и в пространстве художественного тек-
ста древние модели обретают иной, более широкий смысл. Говоря о «вечных» сюжетах 
мировой литературы, Ю. С. Степанов отмечает, что к литературному развитию способны 
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сюжеты, «несущие в своей фабуле загадку или вопрос <…>, семантически не полно-
стью определенные» [2: 19]. Одним из таких «таинственных» метанарративов является 
сюжет Крысолова, восходящий к немецкому средневековому преданию о волшебнике-
музыканте, спасшем от крысиного нашествия город Гамельн и уведшем из города всех 
детей. Этот сюжет насчитывает более семисот лет, и, по мнению многих исследователей, 
становится «архетипическим для европейской культуры» [3]. Сюжет Крысолова осно-
ван на бинарных оппозициях («Крысолов – крысы», «Крысолов – горожане», «Крысолов 
– дети» и т. д.) и обладает многоплановостью, благодаря различным интерпретациям этих 
оппозиций. Так, Д. Л. Быков писал, что «трактовка каждого персонажа может меняться 
на прямо противоположную. Крысолов – и спаситель, и убийца, … мстящий городу за 
обман. Горожане – и жертвы, и подлые обманщики, и снова жертвы» [4].

В русскую литературу сюжет Крысолова приходит в начале ХХ столетия, благодаря 
«интерпретирующей эрудиции Брюсова, Хлебникова, Бродского, Цветаевой», которая 
«трансформирует сюжет различным образом» [5: 174]. При этом трансформация инвари-
антной структуры происходит по определенным моделям, которые, как и текстопорожда-
ющие модели, являются логическими схемами, требующими наполнения определенным 
содержанием. Следует также отметить тот факт, что содержание трансформации любого 
метанарратива в авторском тексте не является произвольным. Трансформация всегда 
обусловлена тем историческим временем, той культурной ситуацией, в которой живет 
автор. И действительно, если традиционно с помощью сюжета Крысолова западноевро-
пейскими авторами решалась вечная проблема противостояния добра и зла («Крысолов» 
(1802) И. В. Гете), противопоставления творческих личностей и обывательской среды 
(«Крысолов» К. Зимрока, «Крысолов» (1842) Р. Браунинга), развивалась идея неодоли-
мой силы искусства и его спасительного влияния на людей («Крысолов» (1942) Н. Шюта, 
«Крысы» Г. Грасса), предсказывались грядущие социальные катастрофы («Музыкант 
из Сен-Мерри» (1914) Г. Аполлинера), то в русской литературе через сюжет Крысолова 
многие авторы (А. Грин, М. Цветаева, М. Тарловский, И. Бродский, М. Левитин, Т. Шаов 
и др.) осмысливают исторический путь России, ее судьбу в ХХ веке. Среди подобных 
произведений находится и роман А. М. Терехова «Крысобой» (1995). Как отмечает В. В. 
Мароши, текст А. Терехова «аллегоричен по отношению к социальной и политической 
нестабильности России середины 90-ых гг. ХХ в., «стайной» и крысоподобной психоло-
гии ее населения и лидеров» [5:177-178].

В романе А. Терехова повествуется о двух московских специалистах по борьбе с 
крысами – Владимире Степановиче, или Старом, и безымянном Я-герое. В конце авгус-
та 1992 года дератизаторам пришлось совершить путешествие в захолустный городок 
Светлояр, чтобы избавить его от грызунов к приезду высоких гостей – Президента Рос-
сии и Генерального секретаря ООН. Однако за ширмой подготовки визита сплетается 
заговор. Светлояр должен быть включен в «Золотое кольцо» России, а поэтому сталин-
ская новостройка выдается за город с тысячелетней историей. В самом городе на фоне 
крысиного нашествия идет борьба за власть между губернатором Шестаковым, мэром 
Иваном Трофимовичем, майором Виктором Губиным, подполковником-чекистом Клин-
ским, входящими в организацию «Крысиный король». В эту интригу помимо своей воли 
втягиваются главные герои.

С помощью различных трансформационных моделей сюжет Крысолова получает в 
романе А. Терехова новый облик. Во-первых, в тексте «Крысобоя» происходит измене-
ние места и времени действия. В фольклорном первоисточнике упоминается немецкий 
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город Гамельн, который был «атакован» крысиными полчищами в июне 1284 года. Со-
бытия же романа разворачиваются в конце лета 1992 года в русском провинциальном 
городке Светлояре (бывший Ягуда, Тамбовская область) [6: 6]. Но и время действия, и 
место действия в романе получают широкое обобщение. Так, в тексте романа присутс-
твует авторская датировка событий: август-сентябрь 1992 года. Но события двух с поло-
виной недель в романе (с 26 августа по 13 сентября) изображаются как события целого 
года через описание погоды: лето резко сменяется осенней непогодой, затем внезапно 
выпадает снег, а затем на смену зимнему холоду приходят весна и лето. Причем смена 
погоды совпадает с передвижением Старого и Я-героя: похолодание совпадает с приез-
дом в Светлояр и пребыванием в нем, а потепление приходится на момент возвращения 
в Москву («Мы возвращались в Москву, зима уходила ногами вперед, утекала в кана-
лизационные люки. В Новом Осколе снег пластался только па канавам, в Ельце холод-
но моросило, на Узловой я увидел сухую землю и траву, исцарапанную граблями…; в 
Настасьине трава скрывала людей, идущих с корзинами, солнце припекало, дежурный 
по станции в рубахе с коротким рукавом спал на лавке» [6: 95]. Следовательно, рамки 
временного континуума романа расширяются, охватывают не только промежуток в 20 
дней, но более значительный временной отрезок, указывают на историю советской Рос-
сии. Кроме того, отметим тот факт, что чем ближе герои романа к столице, тем лучше по-
года. Это обстоятельство явно свидетельствует о том, что демократизация жизни, отказ 
от старого жизненного уклада произошел в столице, но не докатился еще до провинции, 
где все происходит по-старому обычаю.

Что же касается пространственного локуса, то город Светлояр вымышлен автором, 
хотя по своему описанию напоминает типичный среднестатистический советский город: 
«Город … томил своими жалкими построениями влево и вправо от высвеченной розовой 
главной улицы... На окраинах рядками и парами торчали лысые крыши с редкими воло-
синами антенн. Буханками лежали пятиэтажки времен Никиты Хрущева, грязно-белые, 
в крапину, зеленые с пробеленными стыками панелей. Они прятали за плечами творенья 
военнопленной немецкой силы с пузатыми балкончиками и румяных ветеранов – ба-
раки с кособокими, черными сараями во дворах и качелями… Далее расходились сады 
одноэтажных зданий, в них торчали голубятни. А прочее – цеха, закопченные трубы в 
железных поясках, дым» [6: 10].

Очевидна символичность названия «Светлояр»: под вымышленным провинциаль-
ным городом подразумевается вся Россия. Топоним «Светлояр» отсылает к древнерус-
скому сказанию о мифическом граде Китеже, зафиксированному в так называемом «Ки-
тежском Летописце» («Книга глаголемая летописец написана в год 6646 (1237) сентября 
в пятый день» [8]), – памятнике, созданном предположительно в среде старообрядцев-
бегунов в 80-90-е годы XVIII века [7]. Согласно легенде, великий князь Владимирский 
Юрий (Георгий) Всеволодович построил на берегах озера Светлояр город Китеж. В 1239 
году город был осажден войсками хана Батыя. Жители Китежа начали молиться о своем 
спасении, и вдруг из-под земли хлынули фонтаны воды и стали затапливать город. На-
падавшим пришлось отступить, и они только могли наблюдать, как город погружался в 
озеро Светлояр. Последнее, что они видели, был крест на куполе собора. Говорят, что до 
сих пор из-под вод Светлояра в тихую погоду можно иногда услышать колокольный звон 
и пение людей. Считается также, что только те, кто чист сердцем и душой, найдут путь 
в Китеж [7; 8].

Таким образом, изменение хронотопа ведет к инклюзии сюжетов: сюжет Крысолова 
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синтезируется с легендой о Китеже. Кроме того, легенда об исчезнувшем городе в рома-
не «Крысобой» дважды подвергается инверсии. Так, городу Светлояру приписывается 
тысячелетняя история. Для убедительности городские власти проводят «показательные» 
археологические раскопки («Так что взялись, уже трубу к Дону тянем – будет исток! За-
везли курганы с Украины, с Причерноморья, … мечи собрали с музеев <…>. Историков 
подключили, пробиваем в печати идею, что Ягудой город назывался не в честь сталин-
ского палача, а основал Юрий (курсив наш – А. В.) Долгорукий на месте, где знакомая 
монахиня жила, или на месте, богатом малиной. – А малина-то есть? <…> – Завозим. 
Высаживаем» [6: 7]). По иронии судьбы раскопки проводятся на месте некогда осушен-
ного озера, то есть первоначально реализуется попытка возвести город на месте озера. В 
финале романа во время дождя (отсылка ко Вселенскому потопу) при бурении дна озера 
внезапно поднимаются грунтовые воды и затапливают quasi-город. Место раскопок сно-
ва превращается в озеро: «мутная вода без ряби казалась неподвижной, но, если глянуть 
на края, заметно, как поднимается она …; противоположный край раскопа вдруг оказал-
ся другим берегом …, люди замолкали, носились и кричали две чайки, ныряя к воде и 
качаясь в воздухе <…>« [6: 86].

Показательные раскопки, равно как и другие приготовления горожан к празднику 
«тысячелетия города» и к визиту высокопоставленных лиц, являются отражением ме-
ханизма криптопародии. Автор романа создает пародийную картину по отношению к 
советской действительности, к традиции устраивать мнимые торжества, изображает со-
ветскую культуру как культуру симулякров. Например, настоящие жители Светлояра на 
время праздников принудительно «эвакуируются» из города (операции «Чистое поле» и 
«Чистое небо»). Для «изображения населения по пути следования и на месте праздника 
у монумента «Исток Дона»« [6: 12] власти прибегают к «помощи» солдат и курсантов. 
Но возникает проблема с женщинами: «Наших жен не хватит. <…> Пятьдесят единиц 
выделит артель слепых, их можно попарно с солдатами-поводырями в отдалении. Может 
успеют переодеться артистки балета после концерта … Основную же массу мы вынуж-
дены просить у исправительного учреждения… Как объяснить их проход от вокзала и 
назад под конвоем? Может имеет смысл представить это как легкоатлетический кросс 
солдатских матерей?» [6: 12-13]. Проводятся неоднократные репетиции праздничных гу-
ляний [6: 31-33]. И даже в санаторий для беременных, где разместились Старый и Я-герой, 
направлены участницы областного женского хора. Одна из них так комментирует ситуа-
цию: «Придумали, красиво, когда беременные поют на веранде. Гостям понравится. Нас и 
попросили <…>. Я-то ничего… А вот у нас шестеро незамужних и столько же на пенсии. 
Вот им пришлось (курсив на – А.В.)» [6: 48]. Недаром, обращаясь к городскому архитекто-
ру Ларионову Я-герой недоумевает: «Как-то у вас все на дурдом похоже» [6: 13].

Во-вторых, в тексте происходит удвоение системы персонажей с последующей 
подменой их функций. Дважды удваивается фигура Крысолова: его функции в романе 
Терехова исполняют местная организация дератизаторов «Крысиный король» и москов-
ские специалисты (1 удвоение) – Я-герой и Старый (2 удвоение). При этом наблюда-
ется инверсия: организация «Крысиный король» не только не избавляет город от крыс, 
но и вредит столичным «крысобоям». На первый взгляд может показаться, что причина 
вредительства кроется в боязни конкуренции. Однако по ходу действия выясняется, что 
члены «Крысиного короля» – это хозяева Светлояра. Они угрожают нежелательным сви-
детелям своих махинаций ( Старому и Я-герою) и обвиняют их в подготовке убийства 
Президента РФ. Понятно, что все их обвинения искусно сфабрикованы (намек и пародия 
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на советскую систему правосудия: прокурор зачитывает Я-герою обвинительный акт: 
«Извольте, я вам почитаю. Что тут. Так, так… Я лучше перескажу человеческим языком 
(здесь и далее курсив наш – А. В.), а то наши понапишут. Вы готовили убийство прези-
дента России во время посещения нашего города, – поднял глаза на календарь. – Завтра. 
Задержаны с оружием <…>. М-м, трудно что-то понять, крестики. Винтовки в масле, по-
хищены с гарнизонного склада, вот акт, прапорщик Свиридов похитил. Дальше список 
задержанных по вашему делу <…> (называет мэра, умершего накануне – А.В.). Иван 
Трофимыч, кажется, умер. Если так, скорее всего, допросить не удастся, в полном объ-
еме» [6:72]).

Кроме того, поведение членов «Крысиного короля» напоминает поведение крысиной 
стаи, когда среди крыс идет борьба за роль доминирующего самца. Терехов вводит в 
роман описание ночного пира крысиной семьи в подвале одного из светлоярских домов 
[6:28-30], тем самым намеренно сближая образы крыс и людей (впервые прием отож-
дествления крыс и людей был использован А. Грином в рассказе «Крысолов»).

Также происходит инверсия функций одного из московских дератизаторов. Сначала 
они оба добросовестно очищают город от крыс, но, узнав об интригах «Крысиного коро-
ля», Старый способствует новому появлению грызунов в городе. Этот эпизод является 
кульминацией романа. В самый разгар празднования тысячелетия Светлояра площадь 
вдруг наводнилась крысами. Обезумев от ужаса, люди в панике разбежались, и торжес-
тво завершилось. Этот момент по своей композиции напоминает эсхатологический миф: 
после конвульсий фантасмагорического торжества происходит крушение целого мира.

В-третьих, наблюдается редукция двух инвариантных мотивов в чистом виде: в рома-
не отсутствует изначальный мотив чарующей музыки и мотив увода детей из города. Од-
нако эти мотивы оставляют в тексте некоторые следы. Так, увод детей трансформируется 
в принудительное выселение жителей из города на время визита высокопоставленных 
лиц, а чарующая музыка превращается в песню-лейтмотив «Мне не жаль самою себя, // 
Жаль саду зеленого, зеленого саду…» [6: 11], которую исполняют хористки в санатории 
для беременных. Эта песня не только отсылает к традиционным образам русского фоль-
клора, но и наводит на мысль о чеховском вишневом саде, который, также как и град 
Китеж, является символическим обозначением России. Фраза «Жаль мне саду зеленого, 
зеленого саду…» [6: 11] позволяет судить об идеологической направленности авторской 
позиции: Терехов, пародируя советскую действительность, критически смотрит на неко-
торые моменты в истории России и «жалеет» свою страну, превратившуюся в «дурдом».

Благодаря механизмам инверсии и криптопародии, в тереховском «Крысобое» от-
четливо проступают черты антиутопии. Об этом свидетельствуют и сцены подготовки 
города к празднику (вспомним подготовку к Дню Ненависти у Дж. Оруэлла в романе 
«1984»), и отношение героев к истории, к правде, к людям. Например, когда на месте 
раскопок вдруг обнаруживается настоящее кладбище с древнейшими захоронениями, 
ответственный за проведение раскопок прапорщик Свиридов приходит в ужас. Он на-
чинает проверять документы, в которых перечислены привезенные из музеев предме-
ты: «Нету, – Свиридов потушил фонарь <…> – ... Колоды зарыть … обратно. Наносить 
глины и заровнять в гладкое место – до лучшего времени! <…> Кости побить в мелочь 
и раскидать в поле» [6: 85]. На робкое возражение о том, что находки нужно сохранить 
для истории, Свиридов отвечает: «Для истории? … Молчи. Я сам знаю, какая нужна 
история (курсив наш – А.В.)» [6: 85]. Получается парадокс: настоящие свидетельства 
многовековой истории Светлояра уничтожаются самым безжалостным образом, а для 
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доказательства древности города устраивается фальшивая археологическая экспедиция 
с подставными археологами и привезенными из областного музея находками.

Еще один показательный эпизод. В финале романа выясняется, что визит Президента 
России и Генерального Секретаря ООН в Светлояр не состоится. Это известие повер-
гает городское руководство в шок: как объявить об этом простому населению? В итоге 
руководство Светлояра приходит к следующему: «Никому не говорить, радио глушить 
<…>. Всех задержанных отпускаем с этого света <…>. Настроение народу нужно пе-
реломить и все забудут <…>. Собрать всех, на площади молебен и объявить: ближайший 
вторник – день введения счастья» [6: 83]. При таких обстоятельствах неудивительно, 
что отношение к человеку в Светлояре полностью укладывается в фразу подполковника 
Клинского: «Ты ж не существительное лицо» [6: 80].

По мнению Терехова, причины такой, «вывернутой наизнанку» жизни российского 
общества кроются в «крысиной болезни» («Что-то перестает происходить в теле. Холос-
той ход <…>. Человек чует себя подыхающей крысой, превратился, слышит, где крысы, 
все слушает. Не боится, но сторонится» [6: 53]). Недаром о Светлояре говорится: «Уж 
привыкли к крысам, исторически сложилось <…>. Среди народа, если историческая, 
сплошная закрысенность, отголоски передаются» [6: 6, 54]. Иначе говоря, «крысиная 
болезнь» – это зашоренность, сознания, состояние постоянного страха и неверия. По-
этому уничтожение крыс в романе становится символическим изображением попытки 
перестроить сознание, отказаться от привычных стереотипов мышления, начать новую 
жизнь.

По мнению исследователей, «с точки зрения развития сюжета «Крысобой представ-
ляет собой развернутый вариант небольшого рассказа М. Зощенко «Крысы», написанно-
го в 30-ые гг. В нем борьба с грызунами специально приглашенного крысолова оказалась 
безуспешной, а количество крыс, напротив, увеличилось» [5: 179]. Однако наибольшее 
сходство произведений выявляется при сопоставлении романа А. Терехова «Крысобой» 
с рассказом А. Грина «Крысолов». А. Грин в своем «Крысолове», повествуя о жизни 
в Петрограде в первые годы после Октябрьской революции 1917 года, также рассмат-
ривает проблему крысоподобного поведения людей. Его герой ищет душевной ясности, 
пытается найти свое место в мире. Но влияние крыс оказывается сильнее: в условиях 
«перевернутой» жизни грызуны с легкостью завладевают человеческим сознанием. Но 
если «Крысолов» А. С. Грина, восходящий к немецкому фольклорному сюжету, – это 
рассказ-предупреждение, отражающий опасность замутненности рассудка и утраты ин-
дивидуальности в эпоху социальных потрясений, то роман А. Терехова «Крысобой» яв-
ляется констатацией факта, подтверждением гриновского прогноза. Завершилась целая 
эпоха, но Светлояр, т. е. Россия, вновь захвачен крысами. Сознание людей по-прежнему 
остается зашоренным, загнанным в узкие рамки стереотипов и стандартов.

Таким образом, трансформируя исходный метанарратив с помощью механизмов 
инверсии, криптопародии, удвоения системы персонажей с последующей подменой их 
функций, редукции инвариантного мотивного комплекса и замены хронотопа, А. Тере-
хов превращает средневековый сюжет Крысолова в роман-антиутопию, повествующий 
о жизни в России в начале 1990-ых годов в пору становления суверенного государства. 
Кроме того, сюжет Крысолова перестает осмысливаться как заимствование из немецкого 
фольклора и начинает вращаться «в среде русской интертекстуальности» [5: 176].
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(Витебск, Беларусь)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОШЛОГО  
В ПРОЗЕ ВАЦЛАВА ЛАСТОВСКОГО И ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА

В контексте отечественного и мирового литературного процесса представлен 
анализ художественного осмысления прошлого в прозе белорусских писателей Вацла-
ва Ластовского и Владимира Короткевича. В частности, рассматривается категория 
художественного времени, которая в наследии Вацлава Ластовского раскрывается 
как мифологическо-историческое (понятие исторического обусловлено эпичностью). В 
творчестве Владимира Короткевича, который опирался на достижения своего пред-
шественника, заявлено уже собственно историческое время, которое характеризуется 
художественной событийностью и только дополняется категорией эпического. В це-
лом творческая манера Владимира Короткевича выявляет историческо-эпическое, он-
тологично-универсальное мифологическое время.

Ключевые слова: авторское осмысление прошлого, художественное время, катего-
рии мифологического, исторического, эпического.

In the context of the domestic and world literary process the analysis of art perception 
of the past is presented in the prose of the Belarusian writers Vaclav Lastovskij and Vladimir 
Korotkevich. In particular, they dealt with the category of art-time, which is interpreted as a 
mythological and historical concept in Vaclav Lastovskogij’s heritage («historical» is determined 
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by its epical nature). The proper historical time is declared in Vladimir Korotkevich’s creative work, 
which is based on the achievements of his predecessor. This category is characterized by artistic 
eventtriggerness and is only complemented with epic basis. As a whole Vladimir Korotkevich’s 
creative style reveals historically epic and ontologically universal mythological time.

Key words: author’s perception of the past; art-time; categories of mythological, historical, 
and epical basis.

Тема художественного осмысления прошлого всегда была актуальной в часто обра-
щённой к мифологии, фольклору, историческим событиям романтической традиции. Но 
как никогда востребованной она выступает в переломные периоды развития обществен-
ного и литературного процесса, а также в становлении новых художественных жанров. 
Как показывает литературная традиция, в этих условиях творчество писателей-романти-
ков сопровождается определённым видением исторического прошлого, которое должно 
содействовать формированию исторической памяти и национального самосознания. В 
белорусской литературе переломным периодом можно назвать начало ХХ столетия, ко-
торое характеризуется активным процессом национального возрождения. На этот период 
приходится расцвет творчества Янки Купалы, Максима Горецкого, Вацлава Ластовского, 
которые с позиций романтической эстетики осмысливали определённые этапы истории.

Обращает на себя внимание художественно-историческое видение прошлого Вацла-
ва Ластовского. Последний осмысливает древнюю Беларусь как страну волотов, то есть 
богатырей, Кривию. Сказанное выявляет характерное для его индивидуально-авторского 
стиля мифологическое время, которое раскрывается в эпических образах наших герои-
ческих предков. Категория эпического времени, которая не отождествляется со време-
нем историческим, в творческой манере Вацлава Ластовского приобретает историческое 
звучание. Сама мифологическая концепция страны богатырей осмысливается писателем 
как своеобразное начало белорусской истории, забытой его современниками, но достой-
ной возрождения и памяти. Традицию художественного воплощения славного прошлого 
продолжил писатель середины ХХ столетия Владимир Короткевич, который выступил 
создателем нового и необходимого для дальнейшего развития литературного процесса 
жанра исторической прозы. Автор приступает к художественной разработке конкретных 
исторических событий шестнадцатого-девятнадцатого столетий, в результате которой 
находит своё отображение собственно историческое время, обладающее такими специ-
фическими чертами, как историческая фактологичность и художественная условность. 
Таким образом, в обращённой к истории художественной традиции осмысления прошло-
го, где категория времени приобретает первостепенное значение, выявляется различное 
авторское понимание исторического.

Выше сказанное предусматривает следующую цель данного исследования: провес-
ти типологический анализ художественного времени прозы Вацлава Ластовского и Вла-
димира Короткевича.

Сформулированная цель предполагает такую основополагающую задачу, как сопос-
тавление художественных категорий исторического (эпического) литературно-мифологи-
ческого времени Вацлава Ластовского и собственно исторического (историческо-эпичес-
кого, онтологично-универсального мифологического времени) Владимира Короткевича 
с использованием сравнительного контекста предшествующей литературной традиции и 
контекста мировой литературы (в частности, чешской прозы Алоиса Ирасека и Владис-
лава Ванчуры).
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Генезис авторской рецепции прошлого относится к первой половине ХІХ столетия, а 
именно к прозаической традиции Яна Борщевского, который отобразил художественное 
время в символико-аллегорической форме. В частности, автор книги «Шляхтич Заваль-
ня, или Беларусь в фантастических рассказах» представляет историческо-легендарный, 
народно-мифологический и народно-исторический типы времени. В произведении, ко-
торое построено на авторском осмыслении фабулы мифологических мотивов, большое 
значение приобретает народно-историческое время. Как отмечает Михаил Бахтин, с 
фольклором в литературу ворвалась новая, могучая и очень продуктивная волна народно-
исторического времени [1].

Говоря о формировании исторического романа в европейской традиции, исследова-
тели отмечают тяготение этого жанра через «наследственные» признаки классического 
эпоса к мифу и мифопоэтическим структурам. «История, как «давно прошедшее» пок-
рывалась патиной легенды, исторические персонажи дополнялись комплексом культур-
ного героя, например, могучего освободителя или добровольной жертвы во имя спасения 
народа, с непременными аллюзиями на христианство» [2: 220-221]. Сказанное иллюст-
рируют такими примерами, как творчество Шатобриана и Вальтера Скотта, но, думается, 
оно будет также верно по отношению к творческой манере Яна Борщевского. Одна из 
линий сюжетного действия локализируется в доме Завальни, хозяин которого исповедует 
религиозные заповеди самого автора – глубоко верующего католика. Шляхтич Завальня 
выслушивает рассказы, мотивы и образы которых раскрываются писателем в народно-
мифологическим времени. Символико-аллегорические события народно-мифологичес-
кого времени через дешифровку самого хозяина и его гостей должны пробудить интерес 
к забытой, но славной истории. Этому способствуют образы Плачки, Богатыря, Сына 
Бури, которые апеллируют к белорусскому великому прошлому (историческо-легендар-
ное время), что должно сохраниться в негативный для национального развития период и 
придти в народно-историческое время как возрождённое наследие. Таким образом, пат-
риотическое осознание лучшими представителями шляхты мифологических мотивом и 
образов придаёт последним историческое звучание, важное для формирования жанра 
белорусской исторической прозы, которое будет представлено в романах и повестях Вла-
димира Короткевича.

В начале ХХ столетия под воздействием тенденции национального возрождения 
актуальность осмысления исторического прошлого возрастает, и в прозе Вацлава Лас-
товского уже представлена целостная историческая концепция, которая опирается на до-
стижения предшествующей литературной традиции. Новаторство писателя заключается 
в том, что он использует приём так называемой «исторической инверсии». Сущность 
последней заключается в том, что «мифологическое и художественное мышление ло-
кализует в прошлом такие категории, как цель, идеал, справедливость, совершенство, 
гармоническое состояние человека и общества и т. п. Мифы о Рае, о Золотом веке, о 
героическом веке, о древней правде» [3: 183]. Это приводит к тому, что изображается как 
уже бывшее в прошлом то, что на самом деле может быть или должно быть осуществле-
но только в будущем, что, по существу, является целью, долженствованием, а отнюдь не 
действительностью прошлого.

В повести «Лабиринты», рассказах и авторских легендах концептуальный мифоло-
гический образ богатыря тем не менее репрезентирует не мифологическое, а истори-
ческое время. Так, писательское осмысление прошлого отрицает историческое время, 
что считает определённые периоды единственными и неповторимыми в своём роде. 
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 Индивидуально-авторскому стилю Вацлава Ластовского характерна рецепция объеди-
нённых определённым смыслом временных этапов, которые сложно представить в со-
ответствии с исторической периодизацией, что, несомненно, является чертой мифологи-
ческого времени. Вместе с тем категорию исторического реализует эпичность Вацлава 
Ластовского, которая приобретает в художественном контексте большое значение.

В частности, если у Яна Борщевского в рассказе «Плачка» показано наказание за 
неуважение памяти погибшего героя: «Забылі на пагорку рапіру і свае рыдлёўкі; забы-
лі, якая дарога вядзе да горада; беглі праз луг і палеткі, і здавалася ім, што той Волат з 
мячом у руках доўга гнаўся за імі» [4: 171], то у Вацлава Ластовского картина принци-
пиально иная. В рассказе «Старосельский могильник» осознают героические поступ-
ки богатырей представители младшего поколения, которых учат старшие: «Дзеткі, не 
бярыце з сабой гэтых цацак! Забаўляцца імі не можна, іх бралі з сабой у магілу волаты, 
нашы прашчуры, жоўтыя костачкі якіх тут збуцвелі даўно ў пясочку» [5: 120]. Долгая 
память, которая в свою очередь обусловлена великими поступками героической обороны 
родной земли, раскрывает эпичность славного прошлого. Об героическом эпосе Елизар 
Мелетинский говорит, что последний, в отличиие от народной сказки, стремится к ис-
торическим, национальным, государственным масштабам. Его история тесно связана с 
процессом формирования народностей и древних государств. Эпос содержит народную 
поэтическую концепцию исторического прошлого, он наполнен коллективистским, по 
существу, патриотическим пафосом [6].

Вацлав Ластовский обращается к народно-мифологической мысли, но креативно ос-
мысливает только определённые её памятники. Как утверждает Людмила Дучиц, бело-
русские предания с образом богатыря восходят к произведениям ІХ–ХІІ столетий. В час-
тности, заслуживает внимания следующее её замечание о непрерывности исторической 
традиции: «Уже к ХV ст. относится «Повесть о Волоте Волотовиче», а названия курганов 
Волотовки зафиксированы документами ХVІ – ХVІІ ст., особенно теми, где речь идёт 
о границах земель» [7: 13]. Проводя аналогии с мировым фольклором и литературой, 
нужно отметить, что образ богатыря осмысливается в разных национальных традици-
ях с позиций положительного героя Космоса, который борется против демонических, 
хтонических чудовищ, угрожающих мирной жизни людей, что на более позднем этапе 
представлено мотивом борьбы против внешних врагов. Думается, что, раскрыв этот пат-
риотический мотив, Ян Борщевский и Вацлав Ластовский предстивили онтологического 
культурного героя. Елизаром Мелетинским названы такие культурные герои: «Греческие 
Геракл, Тесей, Ясон или скандинавский бог Тор, некоторые персонажи героического эпо-
са, например, в эпопеях тюрко-монгольских народов Сибири, в индийской «Рамаяне», в 
тибето-монгольской «Гесэриаде», в англо-саксонским «Беовульфе», в русских былинах» 
[8: 44].

В славянской литературной традиции также представляет наглядный пример чешс-
кая проза, в частности, произведение Алоиса Ирасека «Старинные чешские сказания». 
В авторской интерпретации образы Чеха, Крока, Либуши, Пршемысла приобретают 
мифологические богатырские черты. От белорусского автора Алоиса Ирасека отличает 
кокретно-образное представление богатыря.

Владимир Короткевич, продолжая традицию исторической рецепции, обращается к 
показу конкретно-исторического времени, то есть осмысливает историческое прошлое с 
использованием фактологических данных. Автор представляет широкое эпическое по-
лотно художественной событийности, кокретизуруя исторические факты с помощью ху-
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дожественной условности. Проводя параллели с чешской литературой, нужно отметить, 
что типологически близко представлено конкретно-историческое время Владиславам 
Ванчурам («Картины из истории народа чешского»). Последний выбирает жанр хроники, 
что предполагает большую степень фактологичности, чем в романах и повестях белорус-
ского писателя.

Произведения «Колосы под серпом твоим», «Чёрный замок Ольшанский», «Дикая 
охота короля Стаха», «Оружие» охватывают исторический период с шестнадцатого по 
девятнадцатое столетие, представляя прошлое через мотив восстания. Владимир Корот-
кевич связывает с восстанием решение исключительно важных национально-освободи-
тельных задач, а его подавление – как народную трагедию. В результате нерешённые 
национально-освободительные задачи предопределяют повторяемость, цикличность 
восстаний, каждое последующее из которых обуславливается предыдущим. Циклич-
ность – черта мифологического времени, что в результате выявляет категорию мифоло-
гического в авторском художественном осмыслении прошлого. Своеобразный мифоло-
гизм в творческой манере Владимира Короткевича говорит о продолжении традиций Яна 
Борщевского и Вацлава Ластовского.

Если говорить о мифологическим реализме, который в перечне «реализмов» ХХ сто-
летия выделяет исследовательская мысль [9], имея в виду его чёткую ориентированость 
на мифологию, то вряд ли произведения писателя можно назвать мифологическими. Под 
мифологическим романом понимается типичный исторический роман, действующие 
лица которого взяты из мифологии, а не вымышлены и не заимствованы из истории. 
Под такое определение не подходит, в частности, центральный роман Владимира Корот-
кевича «Колосы...», где главный герой вымышлен, а ещё ряд персонажей заимствован 
из истории, на пример, Кастусь Калиновский. Под определение мифологического про-
изведения частично подходят книга «Шляхтич Завальня...» Яна Борщевского и повесть 
«Лабиринты», рассказы Вацлава Ластовского, но эти произведения имеют, как взятых из 
мифологии, так и вымышленных героев.

Собственно историческое время представлено у последователя Яна Борщевского и 
Вацлава Ластовского территорией совершения событий, которая по отношению к «го-
тическому» роману определена Михаилом Бахтиным как «замок». «Замок насыщен 
временем, притом историческим в узком смысле слова, то есть временем исторического 
прошлого. Замок – место жизни властелинов феодальной эпохи (следовательно, и исто-
рических фигур прошлого), в нём отложились в зримой форме следы веков и поколений 
в различных частях его строения, в обстановке, в оружии, в галерее портретов предков, 
в фамильных архивах, в специфичских человеческих отношениях династического пре-
емства, передачи наследственных прав» [3: 278]. Оживляют воспоминания прошедших 
событий также легенды и предания, а все вместе перечисленные факторы создают спе-
цифическую сюжетность «замка». Последняя представлена в целом ряде произведений 
Владимира Короткевича.

Самым ярким примером является роман «Чёрный замок Ольшанский», где замок вы-
ступает основным местом локализации сюжетных событий. Так, гибнут в замковых под-
земельях убежавшие из замка Анна Гордислава с Волюжиничем, который участвовал в 
неудавшимся восстании. В Великую Отечественную войну замок становится местом ги-
бели мирных жителей и местом хранения спрятанного фашистами архива. Предыдущие 
события циклически преломляются во времени главного героя Космича, который стре-
мится постигнуть тайны замка: найти спрятанные сокровища, что некогда принадлежали 
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повстанцам. Специфические человеческие отношения династической преемственнос-
ти выявляются на примере образа последнего князя Ольшанского: «Я ўпэўнены, што 
прычынай смерці майго двайніка з магільні быў жах перад праклёнам Валюжыніча. Жах 
і чаканне. Ды яшчэ цені жонкі і манаха. Ён баяўся. Як дзікун баіцца праклёну чараўніка 
з суседняй вёскі» [10 (7: 543)]. Представленная автором на основе фактических данных 
художественная событийность создаётся авторской реконструкцией неизвестных дета-
лей исторической конкретики, в результате которой исторические события приобретают 
смысловую полноту.

Функционально близко сюжетности «замка» раскрыта Владимиром Короткевичем 
сюжетность «майората». Показательна в этом плане повесть «Дикая охота короля Ста-
ха», где представлены галерея предков, фамильный архив, и где на первом плане рас-
крываются специфичские человеческие отношения династической преемственности. В 
частности, проклятие короля Стаха, которое стоит жизни как заслужившему его Роману 
Яновскому, так и ни в чём не виноватым его наследникам, на которых в результате пре-
емственности оно переходит. И только последняя наследница рода – Надежда Яновская 
– в результате вмешательства постороннего человека избегает гибели. Идейно изображе-
на сюжетнасть «майората» и в центральном романе Владимира Короткевича «Колосы 
под серпом твоим», а также в своеобразно продолжающей этот роман повести «Оружие», 
где родовым поместьем выступает Загорщина. У Владислава Ванчуры в силу специфи-
ческого жанра хроники сюжетность «замка» («майората») не представлена.

Таким образом, в белорусской романтической традиции категория исторического 
времени приобретает различное авторское осмысление. Художественное осмысление 
прошлого Яна Борщевского представлено в мифологической символико-аллегорической 
форме, которую категории историческо-легендарного и народно-исторического времени 
характеризуют как исторически значимую. Раскрывает эпическую рецепцию древнего 
исторического прошлого Вацлав Ластовский, которая наполняет по существу мифологи-
ческие мотивы и образы историческим содержанием. Конкретно-историческим видением 
прошлого отличается Владимир Короткевич, который в своих романах «Колосы под сер-
пом твоим», «Чёрный замок Ольшанский» и повестях «Дикая охота короля Стаха», «Ору-
жие» периодически использует мифологические мотивы и образы. Владимир Короткевич 
продолжает традицию художественного осмысления исторических эпох, начало которой 
было положено Вацлавам Ластовским (повесть «Лабиринты», рассказ «Старосельский 
могильник»), но делает это на основе фактов средневековой и Новой истории.
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ПОЭЗИЯ КАММИНГСА: 
ОПЫТ АПРОПРИАЦИИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

The article looks into the stages of E. E. Cummings’ study in the Soviet literary science, 
defines the main principles of his aesthetic system and suggests the ways to appropriate his 
artistic legacy for the study of contemporary Belorussian literature.

По разным причинам творчество Эдварда Каммингса, американского поэта первой 
половины ХХ века, редко находилось в фокусе исследования современной отечествен-
ной американистики. Этот факт вызывает сожаление, поскольку Каммингс – один из 
самых самобытных и оригинальных поэтов эпохи модернизма, обладавший неповтори-
мым поэтическим голосом и внесший весомый вклад в развитие американской поэзии. 
Появление интереса к творчеству этого поэта на настоящем этапе не может считаться 
случайностью, ибо оно отвечает давно назревшей необходимости восстановить «распав-
шийся ансамбль американской литературы» [1]. Целью данной статьи является краткий 
обзор работ о творчестве Каммингса советского периода, а также обоснование ценности 
изучения творческого наследия поэта для любой национальной (в данном случае бело-
русской) литературы.

В советском литературоведении отчетливо выделяются две волны интереса к твор-
честву Каммингса. Первая волна пришлась на 30-е гг. ХХ в., т. е. именно на тот период, 
когда американская поэзия переживала необычайный подъем как следствие поэтичес-
кого Ренессанса 10-20-х гг. Так, в 1928 г. поэт Р.Уольф писал: «Америка в настоящее 
время потребляет на каждую клетку мозга больше поэзии, чем какой-либо другой народ 
на земле» [2: 113]. Возрождение американской поэзии удачно совпало с бурным разви-
тием книгопечатного дела в СССР в 20-30-е гг., с тем результатом, что в стране произо-
шел своеобразный взрыв читательского интереса к литературе США. С высоты сегод-
няшнего дня мы понимаем, что оценка литературных фактов не могла быть полностью 
объективной. Реалии жизни в СССР в 30-е гг. делали неизбежным идеологический и 
вульгарно-социологический подход к литературным явлениям буржуазных стран. Так, 
журнал «Интернациональная литература», выходивший в Москве в 1928-1943 гг., уделял 
первостепенное внимание пролетарским писателям, художникам революционной ори-
ентации; «те же писатели, в творчестве которых не обнаруживалось прямых, непосредс-
твенных, очевидных «выходов» в сферу социальной борьбы, как-то выпадали из поля 
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 критического зрения, воспринимались как литераторы-»эскейписты» [3: 81]. Именно 
к таким и принадлежал Каммингс. Являясь в высшей степени поэтом современности, 
он все же не попадал в категорию пролетарских поэтов, а следовательно, и оценки его 
творчества в нашей стране не могли быть благоприятными. Так, например, один из круп-
нейших переводчиков американской поэзии И. Кашкин в своих работах посвящал Кам-
мингсу лишь пару строк, называя его «поздним эпигоном американского модернизма», 
несомненно одаренного, но скатившегося «к беспредметному штукарству, к надуманной 
сухости и формалистическим вывертам» [4: 113]. Такая репутация закрепилась за поэтом 
на несколько десятилетий.

Новая волна интереса к творчеству Каммингса обозначилась в конце 60-х гг. К тому 
времени модернизм уже стал фактом литературной истории, и литературоведы ощутили 
потребность суммировать корпус знаний о модернизме, стараясь при этом в пылу обоб-
щения не пренебрегать рассмотрением индивидуальных черт отдельных художников-мо-
дернистов, весьма разных по творческой манере и ценностным установкам. В изучении 
наследия Каммингса происходит определенный перелом, означающий, что формальная 
сторона творчества поэта не рассматривается больше как препятствие для анализа все-
го комплекса смыслов и идей, заложенных в его поэзии. Такие крупные исследователи, 
как А. М. Зверев и О. М. Кириченко занимаются изучением его творчества и отмечают 
неоднозначный и противоречивый характер эстетики поэта, впитавшей установки разно-
образных художественных явлений начала ХХ века, образующих феномен модернизма 
[5; 6; 7]. Так, стихи и проза о войне написаны Каммингсом в русле литературы «поте-
рянного поколения», что дает основания критикам причислять Каммингса именно к этой 
генерации американских писателей [8: 121]. Городские пейзажи ранних сборников поэта 
напоминают импрессионистические зарисовки известных художников конца ХIХ в. и 
манеру имажистов; урбанистическая лирика напориста и агрессивна, а грамматические 
и синтаксические нарушения поэтической строки невольно вызывают в памяти плоскос-
тные сдвиги и разъемы на полотнах кубистов. Целевая установка на передачу динамиз-
ма жизни роднит поэзию Каммингса с работами футуристов. Медитативный характер 
поздней лирики позволяет видеть в Каммингсе наследника традиции новоанглийского 
трансцендентализма. Как мы видим, проявления его эстетического чувства весьма раз-
нообразны. Именно эта многовекторность творчества Каммингса представляет опреде-
ленную трудность, ибо поэт не вписывается в тесные рамки литературных групп или 
даже течений, что не означает, однако, разнородности и отсутствия единого стержневого 
принципа в его творчестве.

На сегодняшний день плодотворным представляется подход, когда художественные 
взгляды Каммингса представлены как система, обладающая цельностью и внутренней 
логикой, в которой тесно переплелись эстетические устремления, составляющие фено-
мен модернизма. На наш взгляд, это единственно продуктивный подход: ни рассмотрение 
политических пристрастий поэта, ни попытки отождествить его поэзию с определенным 
литературным направлением не приведут нас к пониманию внутренней сущности его 
творчества. Только четкое осознание того, из чего складывалась индивидуальная сис-
тема ценностей поэта и какими принципами он руководствовался в своем творчестве, 
позволит нам правильно подобрать ключ к его стихам, прочитать его «послание», понять 
жизненную философию.

В общих чертах, художественная система Каммингса представляет собой устойчи-
вый комплекс идейных и творческих воззрений поэта, которые сформировались под 
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влиянием мировоззрения эпохи модернизма в период кардинальных преобразований 
художественной формы в модернистском искусстве. Основными формирующими факто-
рами для художественной системы Каммингса явились: 1) общее направление развития 
искусства в начале ХХ в., заданное отказом от реалистической модели как единственно 
возможного средства репрезентации действительности и автономизацией эстетической 
сферы; 2) подъем европейского авангарда и формирование модернистской эстетики; 3) 
активный процесс взаимодействия искусств начала ХХ в.; 4) атмосфера американского 
«Поэтического Возрождения». Художественная система Каммингса лежит в основе его 
творчества в двух видах искусства – в поэзии и в живописи, и формирующие принци-
пы равным образом приложимы к ним обоим. Основными принципами художественной 
системы Каммингса следует считать: цельность, перцептивную активность, контраст и 
соединение противоположностей и динамизм. Принципы взаимозависимы; реализация 
одного принципа невозможна в изоляции и предполагает вовлечение других принципов. 
На формальном уровне принципы художественной системы Каммингса реализуются пу-
тем разрушения и рекомбинации элементов традиционной формы. При этом формальные 
эксперименты поэта не носят произвольного характера и подчинены решению единой 
эстетической задачи – созданию в сознании воспринимающего цельного представления 
об изображаемых феноменах действительности за счет активизации процесса чувствен-
ного (чаще всего зрительного) восприятия стиха, усиления смысла понятия через его 
антипод и создания динамического момента при восприятии. Задача реализации принци-
пов художественной системы на формальном уровне привела поэта к использованию в 
широком смысле слова «остраняющих» приемов, таких, как нарушение правил порож-
дения и узуального употребления языковых единиц на всех уровнях языковой системы, 
прием контрастного сдвига, типографические инновации и другие. На содержательном 
уровне художественные принципы Каммингса реализуются через развитие поэтом идей 
новоанглийского трансцендентализма, в особенности субъективно-идеалистической 
концепции человека и природы, при обращении к темам любви, взаимодействия чело-
века и общества, поэта и поэзии, детства, природы и некоторых других. При обраще-
нии к этим темам поэт отстаивает свой идеал свободной и гармоничной личности, не 
ограниченной узкими рамками рациональных построений и воспринимающей мир через 
призму чувств. Наделение человека равными правами с малыми природными существа-
ми, признание природы и любви не поддающимися разгадке тайнами также относится к 
существенным характеристикам мировоззрения Каммингса. При этом мы отмечаем, что 
любовь занимает высшее место в ценностной иерархии поэта; именно любовь объявля-
ется им «осью вселенной» и наделяется высочайшей преобразующей силой.

Изучение художественной системы Каммингса в описанных выше параметрах может 
оказаться плодотворным для изучения любой национальной литературы. Причин этому 
несколько. Во-первых, на определенных стадиях развития литературы в любой культуре 
возникает феномен идеографического письма, т. е. такого вида синкретичного словесно-
визуального искусства, эстетический эффект которого складывается из взаимодействия 
языкового смысла и изображения. Известны идеограммы, относящиеся к IV в. до н.э., 
встречаются они в известном романе Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», а также в 
творчестве английских поэтов-метафизиков XVII в. Да и в славянской литературе эпо-
хи барокко присутствуют подобные литературные эксперименты. Как указывает в своей 
статье исследователь средневековой белорусской литературы И. Саверченко, «большое 
значение в поэтических произведениях XVI – первой половины XVII в придавалось 
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литературной форме, которая характеризовалась сложностью и многознаностью. Во 
многих стихотворениях («Рэха жалю», «Галасы сыноў») художественная форма играла 
первостепенную роль, являлась доминирующей, перевешивала само содержание произ-
ведений» (пер. наш) [9: 144]. Подтверждением этим словам служит эмблематичная по-
эзия белорусских мастеров Андрея Рымши, Левона Мамонича и стихотворный шедевр 
Мелета Смотрицкого «Лямант на смерць Лявона Мамонiча». Во-вторых, характерная 
для поэзии Э. Каммингса тенденция к формальной усложненности, привлечение вырази-
тельных средств изобразительного искусства отвечали потребности поиска новых форм 
выразительности в эпоху модернизма, а это опять же процесс универсальный и наблюда-
емый во многих национальных литературах. Подобные процессы имели и имеют место 
и в современной белорусской литературе. Например, в особое место на сегодняшней ли-
тературной карте Беларуси принадлежит поэту Алесю Рязанову, чье творчество отличает 
смелый эксперимент, формальное новаторство, словотворчество. В целом, как указывает 
А. Кислицина, «повышенное внимание к поэтичному слову становится характерной чер-
той молодой белорусской поэзии. Стремление заглянуть под внешнюю оболочку слова, 
раскрыть внутренний смысл через отдельные фонемы и даже сам характер аллитерации 
говорят о современности взглядов на творчество» [10: 96]. Замечателен также факт, что 
А.Рязанов, как и Каммингс, пробовал свои силы в живописном творчестве, и у него слово 
также «перестает быть вещью, предметом, но становится действительностью» [9: 97]. 
Представляется, что понимание формального эксперимента Каммингса может облегчить 
интерпретацию поэзии А. Рязанова, упорядочить репертуар формальных приемов, объ-
яснить смысл и цель их использования, их выразительный потенциал. Анализ творчес-
тва А. Рязанова с позиций принципов художественной системы Каммингса, таких, как 
цельность, перцептивная активность, контраст и динамизм может пролить свет на нали-
чие точек соприкосновения в эстетике обоих авторов, подтверждая таким образом тезис 
об универсальных законах развития литературы.

Подвоя итоги, мы можем утверждать, что детальное изучение творчества Э. Кам-
мингса, анализ его художественных взглядов с позиций эстетической системы позволяет 
нам глубже и полней понять закономерности мирового литературного процесса, выявить 
универсальное и специфическое в развитии национальной литературы, применить инс-
трументарий анализа творчества англоязычного поэта к рассмотрению национальной 
поэзии.
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РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ФОРМА ІМІТАЦІЙНОГО МОДУЛЮВАННЯ 
В ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Статья посвящена формированию социокультурной, а шире коммуникативной ком-
петенции обучаемых иностранному языку. Подробно рассматриваются составляющие 
этой компетенции. Сделан вывод о возможности развить навыки языкового общения 
студентов в ситуациях деловой жизни на материале стран изучаемого языка.

Ключевые слова: основа формирования социолингвистической компетенции, ис-
пользование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимул к развитию спон-
танной творческой речи коммуникантов, психологический аспект, развитие навыков 
межличностного общения.

This article is devoted to formation of socio cultural and more broadly communicative 
competence of studied of foreign language. Component parts of this competence are given. 
Conclusion is made about a possibility to develop practical skills of language communication 
of students in the situations of business life on the material of studied language in the country.

Key words: formation basis of socio-linguistic competence, the use of communication-
oriented exercises, the incentive to develop spontaneous creative speech of the communicators, 
psychologic aspect, development of interpersonal communication skills.

Одним з аспектів діяльності викладача іноземної мови є формування соціокультурної, 
а ширше – комунікативної компетенції у студентів: «Реалізація практичної мети навчан-
ня, тобто вироблення у студентів умінь співвідносити наявні мовні засоби із завданнями 
й умовами спілкування, не може бути повністю втіленою без формування вміння ор-
ганізовувати мовленнєве спілкування з урахуванням соціальних норм поведінки, а саме 
без широкого фону попередніх умов, що враховують особливості національної культури 
країни, мову якої вивчають» [1: 18]. Якщо при організації своєї вербальної стратегії ті, 
кого навчають іноземній мові, враховуючи цей бік комунікації, тоді їх мовленнєва діяль-
ність має шанс бути успішно реалізованою.

Як зазначає П. Хегболдт, «ефективна реалізація професійної та виховної мети – нав-
чання іноземній мові – також потребує знань історичних, культурних, релігійних, полі-
тичних, економічних особливостей тих країн та народів, мова яких викладається студен-
там у вищих навчальних закладах» [2: 30].

Вищезгадана обставина зумовлює статус іноземної мови як дисципліни, що спри-
яє гуманізації навчання. У процесі вивчення іноземної мови студент виступає як його 
активний і рівноправний учасник, а сам процес спрямовано на розвиток самостійності 
студента, свободи його мовленнєвої творчості й особистої відповідальності за результа-
тивність навчання.
© Нікіфорова Л. І., 2008
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Методичні положення, що засновані на формуванні соціолінгвістичної компетенції, 
можна звести до наступних:

автентичність використаних матеріалів;
рольова організація навчального процесу;
комунікативно-ситуативна спрямованість мовленнєвого спілкування;
форми роботи, максимально наближені до реальної ситуації;
варіативність процесу спілкування, використання різноманітних засобів реалізації 

комунікативних завдань;
вивчення системи країнознавчих і лінгвокраїнознавчих фонових знань.
Досягнення соціокультурної компетенції шляхом активізації діяльності студентів 

можливе через використання ситуативно зумовленого вивчення мови за допомогою ко-
мунікативно орієнтованих вправ, до яких можна віднести рольові ігри. «Як зазначається, 
рольова гра може бути визначена як форма імітаційного моделювання умов майбутньої 
професійної діяльності» [3: 53]. У ході її реалізації учасники гри розвивають або удоско-
налюють професійно орієнтовані навички.

Рольові ігри знайшли широке застосування в різноманітних сферах знань, у тому 
числі й у практиці викладання іноземної мови, тому що останні слугують вирішенню 
завдань вироблення професійно орієнтованих вмінь у процесі дії, тобто в результаті 
розв’язання особисто студентом різних проблемних завдань.

Використання рольових ігор у процесі вивчення мови повинно створити умови для 
того, щоб рольове спілкування стало стимулом для розвитку спонтанної творчої мови 
комунікантів. Для цього викладачеві необхідно чітко визначити завдання й розподілити 
ролі, а також рольові відносини в самій грі. Як відомо, «можлива диференціація рольових 
відносин на симетричні, коли соціальний контекст учасників однаковий, і несиметричні, 
– з партнерами різного соціального статусу, яким притаманні різні ознаки. Студент пови-
нен будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до згаданого статусу» [4: 212].

Викладач повинен створити конкретний спеціально підібраний контекст, який спри-
яв би ідентифікації студента з учасником гри, зароджував би його особисту поведінку, 
участь у грі. Він співвідносить свої мовленнєві дії з реакцією інших учасників гри в 
рамках контекстуальної інформації. Важливо уникати формальних, нечітких завдань, 
коли у самого учасника гри природна мовленнєва інтенція відсутня. Треба врахувати, 
«гра повинна бути динамічною, цікавою, різноплановою, організованою і ситуативною, 
пов’язаною з розв’язанням окремих проблем і комунікативних завдань» [5: 143].

Викладач зобов’язаний створити доброзичливу, легку атмосферу, в контексті якої 
студенти визначають не тільки необхідність, але й потребу висловити свою точку зору. 
Для цього викладач щиро висловлює своє ставлення до комунікантів, всіляко підтримує 
їх і створює атмосферу довіри, забезпечує їх індивідуальними завданнями чи припускає 
певний рівень самостійності в проведенні окремих фрагментів гри або у виборі засобів 
досягнення поставленої мети мовленнєвого спілкування.

Також викладачеві необхідно враховувати вікові, персональні особливості учасників 
гри, тип навчального закладу. Рольовій грі передує стадія підготовки. Студентам пропо-
нується мовленнєвий матеріал, який має наступні основні характеристики: усі вправи 
спрямовані на формування соціолінгвістичної компетенції й містять лінгвокраїнознавчу 
інформацію як одну зі складових цієї компетенції.

Використані матеріали автентичні, вони відтворюють реальні ситуації й проблеми 
ділового життя країн, мова яких вивчається в умовах практичного заняття, адже саме 
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це сприяє більш глибокому й повному засвоєнню студентами лексики й граматики, 
пов’язаних із розглянутою проблематикою. Матеріали містять завдання відкритого типу, 
які передбачають самостійний пошук правильних відповідей студентами. Це стимулює 
їх мовленнєву активність і звернення до лексичних реалій сучасної активної англійсь-
кої мови, яка «має національно-культурну специфіку (стійкі сполучення, закріплені для 
даної ситуації формули й регістри мовленнєвого спілкування, ідіоми, крилаті вирази, 
прислів’я, приказки, які складають багатство народу)» [6: 167].

Що стосується типів вправ, то вони повинні проводитися з урахуванням самого про-
цесу навчання мовленнєвому спілкуванню: викладання (тренування) й навчання (прак-
тика). Основні типи вправ, спрямованих на формування й розвиток навичок рольового 
спілкування, – це умовно-мовленнєві й мовленнєві вправи. Перші спрямовані на форму-
вання мовленнєвих навичок при імітації процесу комунікації.

Такого роду вправи розвивають мовленнєві вміння, сформовані раніше; вони не є 
обов’язково пов’язаними із закріпленням певного мовленнєвого матеріалу. Проведення 
таких вправ складає основу цілеспрямованої активізації, яка повинна перейти до етапу 
нерегульованої, неспрямованої активізації, основними характеристиками якої виступа-
ють творча робота студента із матеріалом, вибір індивідуальної лінії мовленнєвої по-
ведінки, вільний вияв його ініціативи, вияв особистих інтересів і потреб, бажання експе-
риментувати і створювати нове.

Крім вправ, студентам пропонується детальна соціокультурна інформація: знайомс-
тво з існуючими традиціями, сферами побуту (організаційною, виробничою і культур-
ною) країн, мова яких вивчається. Чим більш широко та більш різноманітно інформовані 
учасники гри про ці аспекти життя носіїв мови, тим ефективнішим є мовленнєве спілку-
вання й тим більш вагомими будуть результати.

Організація матеріалу, його зміст, що містить соціокультурну проблематику, дозво-
ляє привернути увагу студентів до таких мовних шарів, котрі раніше не були включені до 
активного мовленнєвого запасу. «Активізація діяльності студентів у процесі проведення 
рольової гри забезпечується:

використанням технічних заходів;
сполученням різних режимів роботи (хорової, індивідуальної, фронтальної, групової, 

парної);
стимулами до навчання (зорові, слухові, аудіовізуальні, вербальні);
різними шляхами уніфікації аудиторних занять (організація вербального відгуку сту-

дентів за змістом прослуханого, елементи адаптивної системи і парно-групового методу» 
[7: 71].

Заслуговує на увагу й психологічний аспект набуття лінгвістичної компетенції в про-
цесі проведення ділових ігор. Маючи перед собою певне завдання, студенти намагаються 
виробити індивідуальні підходи для його вирішення, «приміряючи» на себе визначені ролі, 
перевтілюючись у певних персонажів й опановуючи моделі поведінки жителів англомовних 
країн, що слугує допоміжним стимулом розвитку когнітивних і емоційних здібностей.

Внаслідок цього, «удосконалення структури мови, правил граматичного будування, 
розвиток всіх мовних навичок, усвідомлення єдності форми і змісту висловлювання, що 
забезпечує його відносну безпомилковість» [8: 33]. Крім того, студенти засвоюють пра-
вила і норми поведінки тієї країни, на матеріалі мови якої проводиться тренінг.

Розглянемо більш детально матеріали рольових ігор підручника Market Leader 
(Intermediate Business English by D. Cotton, D. Falvey, S. Kent). Одна з них ставить за мету 
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змоделювати ситуацію реорганізації британської компанії Faredeal Travel Agency. Мож-
ливо, відповідність стратегії і тактики компанії Faredeal Travel Agency культурі й тради-
ціям суспільства призводить до високих результатів її практичної діяльності. У зв’язку 
з проблемою, яка розглядається інтерес становлять деякі особливості світогляду і прак-
тики ділового життя Великої Британії, організації праці й концепції управління, філо-
софія компанії – увага до особистості кожного співробітника (від керуючого найвищим 
ешелоном до рядових службовців), психологічному та фізичному комфорту на робочому 
місці. Ніщо не залишається поза увагою експертів-менеджерів: структура управління, 
взаємовідносини персоналу, прийняття рішень, графік робочого часу, оплата праці, со-
ціальні пільги для тих, хто потерпає від нестатків, премії, відпочинок і відпустка, додат-
ковий час, проведений на роботі.

Знайомство студентів із засобами вирішення актуальних соціально-практичних за-
вдань у рамках однієї британської фірми допоможе студентам збагнути деякі принципи 
виробничої культури й культури управління, розвинути навички спілкування особистос-
тей в конкретній діловій ситуації.

Як інший приклад може розглядатися рольова гра Acquiring Metrot, яка аналізує 
ситуацію з придбанням сімейної французької компанії Metrot корпоративним гігантом 
Cornerstone Group із штаб-квартирою в Далласі. Завдання для учасників гри – обговори-
ти позиції старого, французького, й нового, американського, менеджменту стосовно уп-
равління виробництвом і персоналом. Обидві моделі управління мають довгу історію й 
існували в рамках суспільств з однаковим соціальним ладом. Однак французька (ширше 
– європейська) культура управління – це розподіл влади (поліцентризм), пріоритет прав 
та свобод особистості, відкритість, доступність керівництва, створення й закріплення 
відносин, заснованих на довірі між керівником та підлеглими, а також взаємини між са-
мими співробітниками.

З другого боку, – це американська філософія управління з центральною темою діяль-
ності як стилю, форми і мети життя, потреба чіткої, детальної інформації для прийнят-
тя швидких рішень. Наявність чітких меж спілкування «по вертикалі й по горизонталі» 
[9: 66] (воно найчастіше монологічне), відсутність емоційності в сфері організаційного 
спілкування – ось що відрізняє американський стиль управління від французького. Зап-
ропонована рольова гра допоможе краще збагнути специфіку підходів до управління у 
Франції та США; її проведення потребує певної підготовчої роботи по знайомству сту-
дентів з розглянутими вище реаліями.

Запропоновані матеріали рольових ігор дають уявлення про реалії сучасного ділово-
го життя Великої Британії, США та інших країн і будуть дуже корисними для майбутніх 
спеціалістів у їх професійному житті.

Вони закликають розв’язати важливі завдання в галузі формування соціокультурної 
компетенції студентів. Також вони пропонують новий погляд на широке коло традицій-
них ділових питань і спонукають до аналізу вже існуючих підходів до важливих проблем 
ділового життя зарубіжних країн. Матеріали рольових ігор «розширюють мовний, за-
гальний і професійний світогляд студентів, дозволяють ознайомитися з культурними й 
духовними традиціями інших країн і народів, краще зрозуміти їх» [10: 26].

Отже, рольові ігри розвивають навички мовленнєвого спілкування студентів у стан-
дартних ситуаціях ділового життя на матеріалі країн, мова яких вивчається. Також на-
прошується висновок, що саме рольові ігри розвивають навички міжособистісного спіл-
кування і допомагають студентам максимально розкрити себе.
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У комунікативному акті взаємодіють соціально організовані індивідууми – носії со-
ціальних ролей, і їх відносини визначаються суспільно схваленими правилами. Рольові 
ігри зумовлюють створення системи навчальних мовленнєвих ситуацій, мета яких – нав-
чити тих, хто вивчає іноземну мову самостійно відбирати й комбінувати мовні засоби 
для досягнення поставленої комунікативної мети. Рольова гра тут виступає як діалог 
динамічної моделі координації діяльності комунікантів за допомогою засобів мови. А 
діалог є формою спілкування і свого роду моделлю використання мовленнєвих засобів 
для знакової координації діяльності людей, де рольові ігри можна кваліфікувати як ситу-
ативну модель навчання, спрямовану на створення аналогу умов реальної комунікації.
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УДК 398.512.143 (477.75)
Будник Н. В.

(Симферополь, Украина)

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
КРЫМСКИХ КАРАИМОВ

Крымские караимы-тюрки (караи) – один из коренных народов Крыма, который, не-
смотря на небольшую численность во всем мире, ещё способен напомнить о себе. Ис-
торическая память народа, специфика языка, мировоззрения, культуры сохраняется в 
народных произведениях, в его фольклоре. Караимский язык, сохранивший в себе черты 
древних тюркских языков домонгольской эпохи, привлек к себе внимание многих име-
нитых тюркологов [7:18]. Иначе дело обстоит с фольклором. В научной литературе 
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фольклор караев систематически не исследовался. В докладе описывается ряд наиболее 
важных проблем, которые возникают при практическом изучении фольклорных образ-
цов крымских караимов.

Ключевые слова: крымские караимы, фольклор, фольклорные произведения, изуче-
ние фольклорных произведений.

Кримські караїми – тюрки (караї) – один з корінних народів Криму, який, незважа-
ючи на невелику чисельність в усьому світі, ще здатний нагадати про себе. Історична 
пам’ять народу, специфіка мови, світогляду, культури зберігається в народних творах, 
у його фольклорі. Караїмська мова, що зберегла в собі риси древніх тюркських мов домо-
нгольской епохи, привернула до себе увагу багатьох іменитих тюркологів [7:18]. Іншою 
є справа з фольклором. У науковій літературі фольклор караїв сістематично не дослід-
жувався . У доповіді описується ряд найбільш важливих проблем, які виникають при 
практичному вивченні фольклорних зразків кримських караїмів.

Ключові слова: кримські караїми, фольклор, фольклорні зразки, вивчення фольклорних 
зразків.

The Crimean Karaites-Turks (karai) – are one of the native Crimean’s folk, which despite 
of small number all over the world, but is still capable to remind of itself. People historical 
memory, specificity of language, world outlook and culture is kept in works of folk literature, 
in its folklore. Language of the Crimean Karaites which had kept features of ancient Turkic 
languages before Mongolian epoch in, has drawn attention of many eminent specialists in 
Turkic philology to itself [7:18]. The case is somewhat different with folklore. The folklore of 
Crimean Karaites has not been investigated methodically in the scientific literature. The article 
deals with the most important problems which arise at practical studying folklore samples of 
Crimean Karaites.

Key words: The Crimean Karaites, folklore, folklore samples, studying of folklore sam-
ples.

Сегодня, несмотря на небольшую численность во всем мире и общую тенденцию к 
исчезновению, ещё напоминают о себе караимы (караи) тюрки. Крымские караимы – ко-
ренной народ Крыма, говорит на языке тюркской языковой семьи, объединён общнос-
тью крови, языка и обычаев, осознает свою собственную этническую индивидуальность, 
культурное своеобразие и религиозную самобытность [1: 6].

Формирование караимов связывают с периодом господства Хазарского каганата в 
центральном и северном Крыму (VIII-X вв.). Этнически народ гетерогенен по происхож-
дению, в нем обнаруживается присутствие гунно-хазарских предков, кочевых племён 
тюркского происхождения, входивших в хазарский каганат, отчасти алан, половцев и 
автохтонных народов, населявших центральную часть Крыма в раннем средневековье. 
Преобладание тюркской доминанты очевидно и соответствует имеющимся к настоящему 
времени в науке исследованиям в лингвистике (В. Радлов, А. Самойлович, Н. Баскаков 
и др.) и антропологии (М. Райхер – Польша; К. Джинни – Италия; Г. Хольц и Ф. Штей-
нигер – Германия; В.Алексеев) [3: 15]. На сегодняшний день численность крымских ка-
раимов порядка 2-2,5 тыс. человек во всем мире. Основная масса проживает на истори-
ческой родине, в Крыму.

После потери хазарами могущества в X -XI вв., караи создали свою автономию в 
Крыму, в междуречье Альмы и Качи, центром которой было княжество Кырк-Йер, на-
ходившееся неподалеку от Бахчисаря. Со временем, хазары исчезают с исторической 
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карты. Караи же, как потомки хазар и наследники их культуры продолжили своё сущес-
твование.

В 1246 году после предложения, сделанного князем Даниилом Галицким, о выделе-
нии караимам земли и льгот на территории современной западной Украины, часть крым-
ских караимов переехала в Галицию.

В XIV в., (1396-1398 гг.) несколько тысяч караев (точное количество не установлено) 
с князем Витовтом ушло в Литву. Центром расселения стал город Тракай – резиденция 
великого литовского князя Витовта.

После переезда из Крыма, караи жили в разных регионах, но между собой всюду они 
говорили на своём национальном тюркском языке. Это, без сомнения, в значительной 
степени укрепило жизнь языка. Вместе с тем не следует забывать, что живя в Крыму, 
крымские караимы находились в контакте с другими тюркскими языками: крымскота-
тарским, кумыкским, ногайским и турецким. После переезда в Польшу и Литву языко-
вые отношения изменились. Здесь в определённой степени уменьшилось влияние тюрк-
ских языков, но усилилось влияние славянских и летто-литовских языков.

Сейчас известно 3 диалекта караимского языка: крымский, тракайский и галицкий 
или галицко-луцкий. Караимский язык, один из самых древних и чистых тюркских язы-
ков, сохранивший в себе следы древнетюркского языка [7: 18]. Поэтому как для изучения 
караимского языка, и других языков, входящих в кыпчакскую группу, так и для всей 
тюркологии в целом очень важно изучение материала караимского языка.

Согласно ряду лингвистических и фольклорных исследований (Н. Баскаков, В. Рад-
лов) караимский язык входит в кыпчакскую группу тюркских языков. Так, по данным 
Н. А. Баскакова он принадлежит западно-хуннской ветви, кыпчакской группе, кыпчак-
ско-огузской подгруппе. По особенностям фонетики, грамматики и словарного состава 
самыми близкими к караимскому из древних языков является кыпчакский, а из совре-
менных – кумыкский, крымскотатарский и карачаево-балкарский [19: 447].

С точки зрения истории развития языка, караимский язык привлекает к себе особый 
интерес, так как в фонетике, словарном составе и строении грамматики присутствуют 
следы древних тюркских языков. В лексике караимского языка осталось большое коли-
чество слов типичных для тюркских языков. В первую очередь это слова, известные в 
кумыкском языке. В основном, это термины из сельского хозяйства, пчеловодства, воен-
ного дела. В языках, входящих в одну языковую подгруппу с караимским, такие термины 
со временем были заменены заимствованиями из арабского и персидского или из других 
языков [9: 6].

Караимскому языку посвящен ряд трудов известных тюркологов (В. В. Радлова, 
Я. Гжегоржвского, К. Фойя, А. Дубинского, В. А. Гордлевского, Н. А. Баскакова, Б. Мун-
качи, Т. Ковальского и А. Зайанчковского). Иначе обстоит дело с изучением караимской 
литературы в целом, и исследованием фольклорного наследия крымских караимов в час-
тности.

Практически у всех народов фольклор – важнейшая составная часть духовной куль-
туры. Не менее значимое место занимает фольклор и в культуре крымских караимов. 
Об этом свидетельствуют и древняя традиция ведения семейных рукописных сборников 
меджума, и народная любовь и почитание пословиц, которые подчас имели не меньшее 
значение, чем предписание религии. Караимские праздники зачастую сопровождались 
всеми любимыми состязаниями в знании пословиц, поговорок и загадок, в импровиза-
ции песен типа частушек (чины или чынги) [15: 20].
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Фольклор крымских караимов ранее не был объектом специального научного изуче-
ния и систематически не исследовался. Цельного литературоведческого анализа фоль-
клорных произведений не проводилось. Кроме того, в свое время не было предприня-
то в достаточной мере работ по сбору текстологического материала среди носителей 
караимского языка, которые могли бы дать фактологическую базу исследования как 
для литературоведов, так и для лингвистов. В наше время, к сожалению, работа тако-
го рода, в Крыму уже не принесет желаемого результата. Это связано и с угрожающе 
малой численностью этнических караимов, и с проблемой знания родного караимского 
языка. Сегодня на своём родном языке караимы почти не говорят. Язык помнят лишь 
самые пожилые представители народа, а их скоро можно будет перечесть по пальцам. 
Остальные знают лишь отдельные слова и выражения. В основном крымские караимы, 
проживающие на полуострове и в Украине, говорят на русском и украинском, а караи 
Литвы на литовском и русском языках. Такая неблагополучная ситуация в сфере родного 
языка сложилась у крымских караимов не совсем по их вине. Ход истории вносит свои 
необратимые изменения в жизнь людей и народов, так произошло и с караями-тюрками 
в конце XIX начале XX вв.

Учитывая сложившуюся ситуацию и приступая к исследованию фольклорных об-
разцов, нужно особое внимание уделить уже собранному, записанному, но не изданному 
богатому материалу караимских семейных сборников меджума. Таким образом, для спе-
циалистов филологов обнаруживаются довольно явные, хотя и не совсем четкие перс-
пективы.

Имеется несколько трудов известных тюркологов посвященных караимскому языку. 
Но информация, которую могут дать караимские меджума, будет способствовать даль-
нейшим исследованиям. Это не только литературоведческие изыскания. С изучением 
меджума могут открыться и пока неизвестные новые стороны истории Крыма и особен-
ности культуры и образа жизни местных народов. Возможно, такие данные лишь под-
твердят уже известные факты, но есть надежда, что будет найдено и нечто новое.

Караимские меджума – это рукописные сборники, похожие на большие толстые 
тетради, в которые заносились произведения народной литературы – сказки, легенды, 
романы, песни, загадки, пословицы, а также различные важные события того времени. 
Тексты в них записывались сверху вниз, справа на лево, по всей длине. Называются такие 
тетради на караимском языке – «меджума». До нашего времени сохранились древние 
образцы, датируемые концом 18 в.

Большинство известных меджума были составлены во второй половине XIX в. до 
середины XX в. Значительное количество рукописных сборников находится в государс-
твенных или частных коллекциях России, Украины и Польши. Самое большое число их 
сохранилось в частных и государственных библиотеках и фондах Крыма, Санкт-Петер-
бурга 1,2Вильнюса и Варшавы.

Часть произведений, такие как тюркю, кошма, семаи, дивани, манилер и др., записы-
валась стихами. В своей статье «О караимских и крымчакских рукописях» Л. Я. Медве-
дева сообщает о содержании рукописных сборников, хранящихся в фондах рукописного 
отдела ЛО ИВАН СССР: «Меджума содержат «народные романы» Ашикъ Къариб, Кер 
оглу, Къараджа оглан, Ашик Омер и шах Исмаил, Дахир и Зухра. В меджума входят так-
же «меселе» (сказки, басни), в их числе «Сказка об испанском короле», «О сыне рыбака», 
12  по подсчетам Медведевой Л. Я. около 18 меджума храниться в рукописном отделе ЛО ИВАН 
СССР [4].
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«О живой и мертвой воде», «Сказка о шахе Исмаиле и Гулузар» и многие другие. Име-
ются также «фасыл» (сказка, предание), «Сказка о волке» – «Бцру фасылы», «Насреддин 
Ходжанын фасылы» – «Сказка о Ходже Насреддине», «Гузел фасылы» – «Сказка о кра-
савице», «Шейтан фасылы» – «Сказка а черте» и др. В меджума входят еще «фыкъара» 
(или пыкъара) (рассказ, басня); в их числе «Эки деликъанлыынъ фыкъарасы» («Сказка о 
двух юношах»), «Акъыллы карынынъ фыкъарасы» («Сказка об умной женщине»); много 
сказок о Коршуд-беке, О Ходже Насреддине…И, наконец, типичная караимская сказка 
«Йомакъ». Такой сказке предшествует присказка «йомакъ башы», которая бывает сокра-
щенной и полной. Сокращенная: «Бир заманда бар экен, бир заманда йокъ экен» и т. д. 
[4: 94].

В меджума можно найти также пословицы и поговорки, которым посвящены работы 
Р. Кефели, В. Филоненко, Ю. Полканова. В 1910 в Петербурге Р. С. Кефели были изданы 
500 караимских пословиц из семейного сборника. Позже профессор В. Филоненко в 1927 
и 1929 гг. опубликовал ряд караимских пословиц [14]. Среди записей меджума встреча-
ются также загадки – тапмаджалар, назидания – цгятлер (по содержанию и форме они 
близки к пословицам), считалки – сайинджалар, скороговорки – тезайтымлар, и, конечно, 
песни – йырлар.

До Первой мировой войны меджума были почти в каждой караимской семье. В них 
из поколения в поколение записывали различные факты, заметки, фольклорные образцы, 
отрывки и переводы художественной литературы, а также произведения собственного 
сочинения. Каждое поколение вносило в них свою лепту и, таким образом, меджума со 
временем превращались в толстые тома. После некоторых произведений, записанных в 
меджума, имеются даже фамилии авторов, но в большинстве случаев авторство не указа-
но, так как эти произведения – творчество всего народа. Первая мировая и Гражданские 
войны, эмиграция и другие драматические события, привели к уменьшению количества 
меджума.

Сборники народной литературы крымских караимов-тюрок, то есть меджума, до 
сегодняшнего дня были опубликованы единожды известным тюркологом В. В. Радло-
вым. В 1896 году в «Образцах литературы северных тюркских племён. Часть 7. Наре-
чия крымского полуострова» издательства Санкт-Петербуржской Академии наук был 
опубликован караимский сборник – меджума, объёмом 410 страниц. В древности ка-
раи использовали в письме алфавит языка Ветхого Завета. В своей книге В.В. Радлов 
дал транскрипцию русскими буквами только одной части произведений. Таким образом, 
были протранскрибированы 167 страниц, и более 300 страниц остались без транскрип-
ции [18: 231]. В данном сборнике было опубликовано: 20 йомакъ, т. е. сказок, народ-
ные предания легенды; 108 «секирме йоралары» – отгадок (предсказаний, толкований) 
дрожаний человеческого тела; 200 «тапмаджа» – загадок; 470 «зарпы мэсеэль (мосэль)» 
– пословиц и поговорок и 343 различного рода песен, токорлеме дестан, турку, мани и т. д. 
Серая Маркович Шапшал23 в рукописи своей монографии «История тюрков-караимов в 
Крыму, Литве и Польше» отмечает, что «караимские тексты, собранные В. Радловым 
вовсе не представляют собой записей по произношению жителей той или другой мес-
тности Крыма, как это сделано в отношении татар (крымских) – прим Будник Н. В.), 
а являются лишь простой перепечаткой письменного сборника, случайно попавшего в 
руки В. Радлова». Тем не менее, работа В. Радлова своего значения не теряет, так как 
23  д.ф.н., ст. сотрудник АН Литовской ССР, основоположник караимского краеведческого музея в 
Вильнюсе; годы жизни – 1879 -1961.
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именно он первый поставил вопрос об изучении караимского языка на более серьез-
ную, научную почву. Это отметил в свое время академик А.Н. Самойлович [13], это же 
подтвердил и профессор Заиончковский. В.Радлов, обратив внимание на народное лите-
ратурное творчество крымских караимов, тем самым сделал довольно весомый вклад в 
дело изучения фольклора этого народа. Несмотря на этот богатый материал, публикация 
работы, проделанной В.Радловым, – это лишь капля в море для устного народного твор-
чества крымских караимов.

Позже были изданы несколько сочинений А. Зайончковского, связанных с устным 
народным творчеством и традицией меджума западных караимов. Издавались также 
пословицы крымских караимов, собранных Кефели Р. С., Филоненко В. И., Дубинским 
А., Зайончковским В., Мардковичем А., Полкановым Ю. А. А в 2004-2005 годах изданы 
сборники фольклора крымских караимов [15; 16].

Следует обратить внимание на то, что герои сказок, легенд и рассказов из караим-
ских меджума часто встречаются и в литературе других тюркских народов. Например: 
Кер Оглан, Караджа Оглан, Тахир и Зюхре, Ашик Карип и др.

Академик А. Самойлович утверждает, что в большинстве случаев произведения, за-
писанные в караимских меджума, известны были и крымским татарам, и заимствованы 
караимами или от крымских татар, или из общего источника, откуда черпали и татары 
[13: 120]. Профессор Р. Музафаров, занимавшийся исследованиями крымскотатарско-
го фольклора, также отмечает, что многие произведения крымскотатарского фольклора 
близки к произведениям других тюркских народов как по форме, так и по содержанию. 
«Так, например, лексически сходны между собой отдельные песни татар, азербайджан-
цев, турок, узбеков, караимов» [8: 11]. Здесь, в исследовании фольклора крымских ка-
раимов, проявляется еще одна проблемная ситуация – определение авторства того или 
иного произведения. Конечно, произведения, в которых имеется указание на какое-либо 
историческое лицо, место или автора, известные только в культуре крымских караимов 
не вызывает сомнения и размышлений о принадлежности произведений. Но таких при-
меров в фольклоре не много. Большинство сказок, песен, легенд по содержанию схожи с 
примерами родственных караям народов. Такое явление может говорить, об общих этно-
исторических, географических и культурных корнях народов, в произведениях которых 
обнаруживаются сходства. Даже если, считать, что сюжеты произведений караимского 
фольклора заимствованы, почему же тогда они сохранились почти без изменений на про-
тяжении столетий? Скорее всего, это произошло вследствие того, что сюжеты изначаль-
но были не чужды традициям общества и культуре крымских караимов [2: 107].

В фольклорном наследии крымских караимов остается неосвещенным вопрос о чет-
кой жанровой классификации и специфике каждого жанра. В особенности это касается 
эпических форм фольклора. Здесь мы говорим о фольклоре, который бытовал до появле-
ния литературы, т. е., своего рода «архаический фольклор» [6: 16]. Нужно отметить, что 
данная проблема свойственна многим фольклорным исследованиям. Чаще всего критери-
ем определения сказки, сказания, легенды, предания, является реальность происходивше-
го (если ее можно установить) и доля вымысла в повествовании. Жанровая система фоль-
клора напрямую связана с обрядово-мифологической традицией. Первые фольклорные 
произведения были ей обусловлены и связаны с некой сакральной, тайной информацией. 
Это подтверждают исследования В. Веселовского, В. Проппа, Е. Мелетинского. Однако 
с течением времени акцент с передачи важной информации переносится на наррацию 
– содержание сюжета. «К установлению нарративного статуса ведет деритуализация 
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 и десакрализация – потеря текстом статуса сообщения, исходящего от предков или от 
богов. Десакрализация также вызывает переход событий мифа в область нестрогой до-
стоверности» [6: 74]. Таким образом, постепенно главным становится не передача инфор-
мации, а творение текста, мифическое время заменяется сказочным, появляются новые 
герои и мотивы. Благодаря сказителям, тексты обрастают тропами, расширяются и видо-
изменяются по форме и содержанию, порождая новые жанры и затрудняя в дальнейшем 
их разграничение. Связь с мифологией и народными верованиями в фольклоре обрывает-
ся не резко. Подтверждают это научные анализы сказок различных народов, в частности 
академические исследования Владимира Яковлевича Проппа [10, 11], который отмечает, 
что к сказителю изначально было отношение, как к человеку владеющему очень важной, 
сакральной информацией. [10: 311] . Первоначальное отношение к сказителям было как к 
посредникам между духами и людьми. Считалось, что именно духи наделяли определен-
ного человека тайной информацией и вдохновляли его на импровизацию. Основываясь 
на статье Т. М. Садаловой [12], можно отметить схожесть в отношении к сказителю и у 
алтайских народов: «В силу неординарности самой фигуры и «позиции» алтайского ска-
зочника сказочный жанр потерял многое от религиозно мировоззренческих институтов 
древнего общества и шаманских традиций, хотя нельзя полностью отождествлять их. В 
соотношении повествования сказочника и шаманского действия мы усматриваем древ-
ность шаманского функционирования сказки» [12: 150]. С развитием общества, народа, 
мифологические представления подверглись процессам деритуализации и десакрализа-
ции, и у сказителей главным становится не точная передача информации, а творение и 
передача текста. Рассказчик напрямую связан с аудиторией, и должен уметь удержать эту 
связь. Он старается усилить эффект воспроизводимый на слушателей, добавляя все но-
вые и новые подробности, украшая свой рассказ эпитетами, гиперболами, сравнениями, 
метафорами и др. тропами. Текст постепенно теряет статус сообщения от богов и духов 
и становится цельным художественным произведением. Традиции повествования, пост-
роения сюжета архаического фольклора постепенно, с течением времени попадают под 
влияние традиций классической литературы. Поэтому обнаруживается необходимость в 
определении жанровых особенностей фольклорных произведений крымских караимов и 
последующий структурно-семиотический анализ этих произведений, который даст воз-
можность исследовать произведение как целое, рассмотреть механизмы творческой им-
провизации сказителя и вскрыть глубокие содержательные связи в семантическом плане, 
вопреки гетерогенности мотивов и персонажей [5].

Для решения поставленных выше вопросов, самое необходимое – собрать достаточ-
ную текстологическую базу фольклорных произведений крымских караимов. Это вновь 
возвращает нас к проблеме меджума. Проблема не только в том, что их трудно найти, а 
еще и трудно прочитать. Сегодня это могут делать единицы.

Караимы на протяжении своей истории использовали арамейский (древнееврейс-
кий), латинский и русский алфавиты. Латинский алфавит существовал на основе поль-
ской графики в Луцке, Галиче и Вильнюсе.

Нужно отметить, что караи, используя алфавит священной книги – Ветхого Завета, 
тексты писали на своём родном языке. То есть буквы караимского языка они записывали 
квадратным шрифтом арамейского алфавита. Поэтому, сегодня прочтение таких текстов 
составляет большую проблему, так как для прочтения и понимания караимских текстов 
нужно знать и алфавит оригинала Ветхого Завета и правила чтения, и караимский язык 
или другой родственный тюркский язык.
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В караимском языке различаются книжный (письменный) и разговорный вариант. 
Книжный язык можно также разделить на: литературный язык и язык Священного Пи-
сания. Литературный язык крымских караимов похож на литературный язык крымских 
татар. Это язык меджума, то есть язык сказок, песен, легенд и стихов, и в этом языке нет 
следов языка Ветхого Завета.

Также как на арабском и османском языках текст в караимских меджума записывался 
справа налево и сверху вниз буквами древнееврейского (арамейского) алфавита. Знаки 
огласовок, которые должны были бы присутствовать в письме, в большинстве случаев в 
караимских меджума отсутствуют. Поэтому, как мы уже сказали выше, для успешного 
чтения и понимания написанного в караимских сборниках, необходимо знать караимс-
кий или родственный ему язык.

Существует и ещё одна сложность – почерк человека, который производил запись. 
Для чтения меджума, кроме знания языка, необходимо обладать ещё и большим терпе-
нием, а подчас и фантазией.

Буквы караимских меджума иногда отличаются от традиционных букв древнееврей-
ского (арамейского) алфавита. Конечно, письмо рукописное всегда отличается от печат-
ного, но в меджума встречаются буквы ث ,ف, которых нет в древнееврейском, но они есть 
в арабском или османском алфавитах.

В произведениях жителей Крыма присутствуют заимствования из османской народ-
ной литературы. Часто в творчестве одного крымского народа можно увидеть общие эле-
менты для всех жителей полуострова. Поэтому трудно, да и наверное незачем, устано-
вить кто точно является автором произведений караимских меджума: крымские караимы 
или крымские татары.

Самая важная заслуга крымских караимов не только в создании множества произве-
дений, но и в сборе и записи произведений устного творчества народов, проживавших в 
Крыму, в меджума.

При наличии большого количества пробелов в изучении фольклора крымских кара-
имов, открывается широкое поле деятельности для специалистов-филологов. Благодаря 
их работе, многие еще неописанные и неизученные моменты народного творчества по-
лучат свое освещение и пополнят культурное наследие и крымских караимов, и других 
народов Крыма.
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У статті розглядається проблема формування мовно-культурологічної компетент-
ності педагогав контексті оновлення змісту освіти, визначаються її компоненти, рівні 
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Мова набуває все більшої значущості в науковому 
вивченні культури. ... система культурних стерео-
типів будь-якої цивілізації упорядковується з до-
помогою мови, що відображає дану цивілізацію

Л. Вайсгербер

Теза про мову як основний засіб самоусвідомлення, самотворення, самовираження й 
самореалізації особистості, її соціалізації в суспільстві та державі давно стала аксіомою. 
Сучасний український філософ С.Кримський підкреслював, що височінь ціннісного зрос-
тання духовності особистості досягається мовою, що одночасно є і засобом пізнаваль-
ної діяльності мовця, і знаковою системою комунікації – носієм основних національних 
кодів: ментально-ідентифікаційного, культурно-історичного, комунікативного [2]. Тож 
не випадково основний принцип еволюції – вивищення людини над самою собою – від-
бувається переважно завдяки рідній мові як носію духовних витоків людськості.

Входження в європейське суспільство, в освітній простір через Болонський процес 
повинно посилювати гуманітарну спрямованість, українознавчі цінності в змісті освіти. 
Національні системи освіти мають вирізнятися своїми культурним і мовним багатством, 
етноцінностями й традиціями. Нові підходи в освіті зумовлюють оновлення вимог до 
системи професійної підготовки вчителя як компетентного фахівця і національно свідо-
мої, активної, духовно багатої мовної особистості, яка опановує зміст духовних надбань 
національної громади, досконало знає українську мову, усвідомлено творчо сприймає її 
в контексті національної культури.

Ідеї формування професійно-педагогічної культури розглядались у працях видат-
них вітчизняних і зарубіжних педагогів минулого (А. Дистервег, М. Бердяев, О. Герцен, 
М. Ломоносов, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Коменський тощо) й сучасності 
(Г. Звездунова, І. Ісаєв, В. Міщенко, В. Сластенін та інш.).

Аналіз сучасних спеціальних досліджень дає можливість визначити сутність і зміст 
професійно-педагогічної культури, основні напрямки її формування, структуру, складові. 
Одним із найважливіших компонентів професійної культури педагога є мовно-культуро-
логічна компетентність, актуальність формування якої зумовлена тим, що вчитель пос-
тійно є активним учасником процесу спілкування і носієм культури рідного слова.

Відповідно мовно-культурологічну компетентність педагога можна тлумачити як 
систему здатностей вчителя, що виявляє себе у використанні знань теорії навчального 
предмета методично правильно формувати мовну, комунікативну, апперцептивну, ін-
терактивну, етичну, полікультурну, етнолінгвістичну, рефлексивну компетенції учнів в 
умовах особистісно-зорієнтованого підходу, діалогічного спілкування, а це, у свою чергу, 
зумовлює пошук ефективних форм педагогічного спілкування.

У дослідженнях А. А. Леонтьєва воно позначається як «оптимальне педагогічне 
спілкування – таке спілкування вчителя (і ширше – педагогічного колективу) зі шко-
лярами в процесі навчання, що створює найкращі умови для розвитку мотивації учнів 
і творчого характеру навчальної діяльності, для правильного формування особистості 
школяра, забезпечує емоційний клімат навчання, управління соціально-психологічними 
процесами в дитячому колективі і дозволяє максимально використовувати в навчально-
му процесі особистісні особливості вчителя» [3: 38-39]. Іншими словами – це взаємодія 
педагога й учня, що забезпечує мотивацію, результативність, творчий характер і вихов-
ний ефект спільної комунікативної діяльності. Зрозуміло, що оптимальне педагогічне 
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 спілкування ставить високі вимоги до вчителя, зокрема до рівня його мовленнєвої й 
загальної культури, робить необхідним пошук нових рішень у царині професійної мов-
леннєво-культурологічної підготовки вчителя, удосконалення механізмів врегулювання 
якості його мовленнєвої діяльності.

Мовленнєві вміння вчителя вивчалися як об’єктивна ознака його готовності до про-
фесійної діяльності. Зокрема, це переконливо доведено в дослідженнях Л. Виготського, 
І. Зимньої, І. Зязюна, О. Киричука, А. Капської, О. Леонтьєва, Г. Сагач, В. Семиченко, 
Н. Тарасевич, Ш. Амонашвілі, Н. Бабич, Н. Головань, Л. Зінченко, О. Горської, Н. Жи-
гилій, О. Іванової, К. Левітана та ін., у яких підкреслюється специфіка мовленнєвих умінь 
як прояв професіоналізму; визначається структура і зміст комунікативності, де мовлення 
є домінуючим компонентом, необхідним у педагогічному процесі; пропонується методи-
ка управління процесом формування мовленнєвих умінь в системі підготовки педагогів; 
розкривається і вивчається специфіка дії живого слова у педагогічному спілкуванні. Ок-
ремі аспекти мовно-культурологічної підготовки вчителя розглядались у дослідженнях 
Б. Ананьєва, В. Андрущенка, І. Беха, В. Вернадського, Б. Гершунського, І. Зязюна (тео-
рія наукового пізнання культури і самопізнання та творчої самореалізації особистості); 
Л. Зіндера, Ф. де Сосюра, О. Смирницького, А. Супруна, Т. Ломтєва, С. Семчинського, 
Л. Щерби (засвоєння і творче використання інформації про феномен мови й мовлення); 
О. Бодальова, І. Зязюна, Г. Капської, М. Кузьміна, Лернера (системний підхід до про-
фесійного становлення особистості); В. Антоненка-Давидовича, Н. Бабич, Г. Винокура, 
Н. Жигилій, В. Кан-Калика, А. Коваль, Л. Савенкової (психолого-педагогічна теорія мо-
вленнєвої культури та механізми її формування).

Виходячи з актуальності проблеми мовно-культурологічної компетентності сучасно-
го вчителя, метою статті є обґрунтування теоретичних основ її формування і визначення 
критеріїв мовленнєвої професійної культури педагога.

Мовленнєва культура тлумачиться як дотримання літературних норм вимови, наго-
лошення, слововживання, побудови словосполучень, речень, текстів; нормативність усної 
й писемної мови, шо виражається в її правильності, точності, ясності, чистоті, логічності, 
доречності, виразності, а також у різноманітності граматичних конструкцій, багатстві 
словника, дотриманні в писемному мовленні орфографічних і пунктуаційних норм [4: 8], 
тобто її формування передбачає насамперед знання й дотримання норм сучасної україн-
ської літературної мови. Але разом з тим, як наголошував В. О. Сухомлинський: «Мовна 
культура – це дзеркало духовної культури» [5], тож формування мовленнєвої компетен-
тності неможливо уявити без вдумливого вичення мовленнєвого етикету, дослідження 
якого дали змогу виявити національну специфіку української мови, взаємозв’язки між 
мовою та психологією людей, мовою та ментальністю нації. Так, національний мовлен-
нєвий етикет характеризувався як «психологічне середовище народу, його культурний 
клімат, що формує й рівень свідомості, і ставлення до ближніх» [6: 42], а його норми 
(правила мовленнєвої поведінки) регламентували високодуховні рекомендації бути доб-
розичливими, гречними, толерантними тощо.

Тож, одним із головних чинників професійної пiдготовки педагога і компонентом 
мовно-культурологічної компетентності має стати українознавчий культурологічний 
напрям, що дає можливість через етнокультуру, етнопедагогіку, етнопсихологію, ет-
нолінгвопедагогіку, етнолінгводидактику відтворювати світогляд українського народу, 
особливості його історії, культури, характеру, мовної картини світу, глибше усвідомити 
україномовну картину світу в зіставленні з національно-мовною картиною світу інших 
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народів, сприятиме підготовці фахівця з широким філологічно-педагогічним кругозором, 
високим рівнем етнолінгводидактичної культури.

Етнолінгводидактична культура вимагає опрацювання широкого кола питань за-
гальнофілологічного, загальнокультурного спрямування, прагнення до постійного мов-
ного самовдосконалення, набуття знань про історію рідної мови в тісному поєднанні з 
історією культури, психології етносу, глибокого розуміння мови фольклору, художньої 
літератури певного народу, вміння використовувати в навчально-виховній діяльності 
етнографічний матеріал. Всебічне вивчення національно-культурної педагогічної спад-
щини сприятиме збагаченню етнокультурного словника, усвідомленню менталітету 
українського етносу, формуванню духовного світу, цілісних світоглядних уявлень, за-
гальнолюдських ціннісних орієнтирів учнів шляхом прилучення через мову до культур-
них надбань рідного народу і людства тощо [7].

Загальний мовленнєвий розвиток учителя визначається якісним рівнем його мовлен-
нєвої діяльності як одного з компонентів професійної готовності й професійного потен-
ціалу вчителя і є домінантою у пошуках шляхів і механізмів формування мовленнєвих 
умінь, розвиток яких зумовлюється сукупністю психофізіологічних, соціокультурних і 
педагогічних чинників, сформованими знаннями про мовленнєву культуру і можливості 
її застосування відповідно до потреби, особливостей та мети педагогічного процесу. При 
цьому готовність до мовленнєвої діяльності розглядається як прояв спеціальних знань з 
реалізації управлінської, інформативної, емотивної, фатичної функцій в процесі спільної 
діяльності (мовленнєвої компетентності) [8: 66] і мовленнєвого професіоналізму.

Детально поняття мовленнєва («комунікативна») компетентність аналізується в 
роботах Ю. Ємельянова, який трактує її як «засновану на знаннях та чуттєвому досвіді 
здатність особистості орієнтуватися у ситуаціях спілкування», що передбачає подальшу 
можливість навчатися спілкуванню. Комунікативна компетентність завжди відбувається 
в соціальному контексті й вимагає від особистості усвідомлення низки чинників: а) влас-
них потреб і ціннісних орієнтацій, техніки своєї роботи; б) власних перцептивних умінь 
(здатності сприймати навколишнє без суб’єктивних спотворень і стійких упереджень 
щодо тих чи інших проблем); в) готовності сприймати нове у зовнішньому середовищі; 
г) своїх можливостей у розумінні норм і цінностей інших соціальних груп і культур; д) 
своїх почуттів і психічних станів у зв’язку з дією факторів зовнішнього середовища (еко-
логічна психокультура); є) способів персоналізації оточуючого середовища (матеріальне 
втілення «почуття господаря»); ж) рівня своєї економічної культури (ставлення до сере-
довища проживання тощо) [9: 327-328].

Отже, мовленнєва (комунікативна) компетентність особистості розглядається 
Ю. Ємельяновим як ідейно-моральна категорія, що регулює всю систему ставлень лю-
дини до природного й соціального світу, а також до самого себе, як синтезу цих двох 
світів.

Мовленнєва підготовка вчителя в контексті формування його педагогічної майстер-
ності визначається домінуванням самого мовлення на всіх етапах роботи педагога й у 
різних сферах його життєдіяльності. І хоча мовленнєві уміння не прив’язані до будь-яко-
го блоку загальнопедагогічних умінь, проте вони тією чи іншою мірою проявляються в 
кожному з них. Це робить мовлення незамінним компонентом професійно-педагогічної 
діяльності.

У процесі аналізу існуючих концепцій постає необхідність виокремлення трьох ос-
новних аспектів, які впливають на функціонування наукової організаційно-методичної 
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системи формування мовленнєвих умінь: соціокультурний, психологічний та педагогіч-
ний [10] (таблиця 1).

Таблиця 1.
Аспекти формування мовленнєвих умінь

Аспект Представники Характеристики
Соціо-

культурний
Т. Агапова, 
В. Андрущенко, 
С. Баньковська, 
І. Бестужев-Лада, 
Т. Іванова,
М. Коган, 
Н. Крилова

характеризує як відносну стабільність, традиційність, 
так і інокультурні впливи, динаміку соціальної стра-
тифікації суспільства, культурну орієнтацію його гро-
мадян, позитивну соціальну мотивацію людини тощо

Психологічний Б. Баєв,
Л. Виготський,
Г. Костюк,
К. Платонов,
В. В. Семиченко
та ін.

ґрунтується на положенні про взаємозв’язок зовніш-
нього і внутрішнього мовлення, мовлення і мислен-
ня, про мотивацію мовлення, особистісну установку 
мовця у ході мовленнєвого акту, адекватність ситуації 
форм мовлення

Педагогічний О. Абдулліна, 
А. Алексюк,
В. Буряк, 
С. Домбровський, 
Н. Кузьміна,
М. Барахтян, 
Н. Жигилій, 
Р. Короткова, 
Г. Троцко

сприяє оволодінню системою знань в органічній 
єдності з педагогічними практичними діями, необ-
хідними для удосконалення і корекції мовленнєвої 
діяльності, спрямований на розвиток індивідуального 
інтересу до феноменів мови і мовленнєвої культури, 
створення педагогічних умов для самореалізації і са-
морозвитку особистості у процесі мовленнєвої діяль-
ності, сприяння усвідомленню функціональної ролі 
мовленнєвої майстерності в педагогічній діяльності.

Висновки вчених (Б. Ананьєва, І. Зязюна, В. Кан-Калика, Г. Капської, О. Леонтьєва, 
В. Семиченко, В. Сухомлинського та ін.) про те, що розвинені мовленнєві уміння є по-
казником педагогічної культури і педагогічної майстерності, дають підстави розглядати 
процес формування професійно значущих мовленнєвих умінь як закономірний органіч-
ний процес загальної професійної підготовки вчителя, а аналіз представлених практич-
но-діяльнісних підходів до механізмів мовленнєвої компетентності педагога дозволяє 
скласти функціональну модель його мовленнєвої підготовки (таблиця 2).

Таблиця 2.
 Зміст мовленнєвої підготовки педагога

 № 
з/п

Компоненти мовлен-
нєвої компетентності Оцінні критерії

1 Зміст мовлення – новизна;
– актуальність;
– конкретність;
– цільова спрямованість

2 Структура мовлення – тривалість звучання;
– горизонтальне членування;
– вертикальне членування;
– використання мовленнєвих засобів
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3 Комунікативні ознаки
(якості мовлення)

– інформативність (змістовність);
– логічність;
– точність;
– чистота;
– послідовність;
– доречність

4 Звукове оформлення – орфоепічні норми;
– акцентуаційні норми;
– морфологічні норми;
– синтаксичні норми;
– ритміко-інтонаційна виразність;
– чіткість

5 Практична 
спрямованість

– ставлення до слухачів;
– здатність впливати на аудиторію:
– привертати увагу слухачів до потрібної інформації;
– утримувати інтерес до неї;
– переконувати;
– спонукати до дії;
– здійснювати корекцію позиції тощо

6 Індивідуальність
мовлення 

– ерудованість;
– емоційність;
– стиль спілкування;
– ввічливість, толерантність;
– темп;
– тембр;
– образність;
– виразність тощо

Виходячи з того, що мовленнєва діяльність є суб’єктивним явищем, засобом само-
вираження, можна зробити висновок, що якості мовлення у процесі спілкування харак-
теризують різний рівень готовності особистості вчителя до професійної мовленнєвої 
діяльності і сприймаються як компоненти професіоналізму.

Пошук шляхів удосконалення рівня професіоналізму вчителя в умовах модернізації 
освіти робить акцент на індивідуально-особистісних складових: усвідомлення педагога-
ми значущості слова і його впливу на учня, збагачення особистого лексикону, терміно-
логічної бази, мовотворчих засобів, удосконалення техніки мовлення, вибір методики й 
активність застосування мовленнєвого інструментарію у педагогічній діяльності.

Тож структура мовленнєвої підготовки вчителів реалізується у таких чотирьох на-
прямках: 1) анатомо-фізіологічні (фізичний); 2) лексико-граматичний; 3) культури мов-
лення; 4) мовленнєвої діяльності.

Все це загалом сприяє успішній мовленнєвій підготовці, а відтак і введенню в прак-
тичний обіг поняття «мовленнєва підготовка», яка враховує основні функції мовленнєвої 
діяльності будь-якого індивіда: інтегративну (поєднання біологічних і соціальних про-
цесів); комунікативну (мовлення як засіб спілкування між людьми); навчальну (форму-
вання знань про мову і мовлення, розвиток умінь і навичок спілкування); самоосвітню 
(сприяє покращенню знань та умінь, саморозвитку, самовдосконаленню); культурологіч-
ну (культура мислення, культура почуття, культура мовлення тощо); розвивальну (орієн-
тація на індивідуально-особистісний підхід, спрямований на самореалізацію); соціальну 
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(передача і формування соціального досвіду особистості, що практично можна здійс-
нити за умови організації реальної і ситуативної діяльності студентів); інформативну 
(охоплює широке коло питань, які розкривають об’єктивні закономірності світу, систе-
му знань, оцінок тощо); спонукальну (забезпечує активне ставлення до засвоєння знань, 
готовність кваліфікувати інформацію на рівні її необхідності й доцільності, створення 
емоційного комфорту); виховну (виховання за допомогою своєї діяльності і самої особис-
тості, а не лише адекватно дібраних методів і засобів); ситуативно-адаптивну (присто-
сування форми, якостей мовлення до ситуації); етичну (моралезнавчу) (забезпечує знан-
ня й активне використання норм мовленнєвого етикету, виявляється в демократичному, 
толерантному ставленні до представників інших мов, культур).

Аналіз розвитку компонентів професійно-педагогічного мовлення дозволив визначити 
рівні структури мовної особистості й рівні мовленнєвої підготовки педагога (таблиця 3).

Структура мовної особистості, на думку відомого російського мовознавця Ю. Ка-
раулова, умовно складається з трьох рівнів: 1) нульового (вербально-семантичного); 2) 
першого (лінгвокогнітивного), 3) другого (прагматичного, мотиваційного).

Нульовий відбиває рівень володіння буденною мовною семантикою, лексико-грама-
тичним фондом мови. Перебуваючи на даному рівні, мовна особистість повинна сфор-
мувати готовність здійснювати вибір слова, усне мовлення, володіння нормами орфог-
рафії та ін.

Перший (лінгвокогнітивний) рівень передбачає інтелектуальні характеристики мов-
ної особистості, притаманні її картині світу, тобто тезаурусові. У якості одиниць висту-
пають одиниці тезауруса – поняття, слова-символи, образи. Мовна особистість цього 
рівня має розвинути уміння визначати використовувані поняття, знаходити, вибирати, 
розуміти й переробляти необхідну інформацію із запропонованих текстів та ін.

Другий – прагматичний рівень (мотиваційний) включає виявлення й характеристику 
мотивів, цілей, інтересів, соціальних ролей, що керують людиною у процесі комунікації. 
Одиницями цього рівня є комунікативно-діяльнісні потреби особистості: необхідність 
висловитися, отримати інформацію, вплинути на співрозмовника тощо, що вимагає від 
особистості оволодіння готовністю керувати спілкуванням, цілеспрямовано будувати 
висловлювання, переконливо говорити та ін. [11].

Таблиця 3.
Рівні мовленнєвої підготовки педагога

№ Назва рівня Характеристика 

І Репродук-
тивний

(низький)

Знання окремих функцій мови, рідке використання мовлення як засобу 
педагогічного впливу, свідоме прагнення ситуативно наслідувати зразки 
професійного мовлення інших осіб; схильність до ігнорування окремих 
якостей мовлення (не відпрацьованих); недостатній розвиток словнико-
вого запасу, низьке уміння правильно конструювати мовлення 

ІІ Системно-
моделюючий 

(середній)

Усвідомлення значення загальнопедагогічних і професійних мовленнє-
вих умінь; прагнення до операційного застосування мовленнєвих умінь 
у практичній діяльності; активність; уміння прогнозувати результати мо-
вленнєвої діяльності; пошук інтонаційних варіантів відповідно до мети 
мовлення; достатній рівень володіння лексичним запасом; уміння конс-
труювати речення і добирати для їх озвучення адекватну інтонацію.
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ІІІ Творчий 
(високий)

Високий розвиток особистісних мовленнєвих умінь; усвідомлення їх 
ролі і позитивне до них ставлення; виразний прояв спеціальних знань і 
умінь у професійній діяльності; оперативне застосування умінь відповід-
но до ситуації й мети дії; активне застосування словесної дій у роботі 
зі школярами, мотивація до вдосконалення мовлення у різних формах 
роботи, досить високий рівень логіки мовлення; багатий словниковий 
запас; виразність мовлення.

Уміння оперувати різними засобами мовлення, передавати за його допомогою осо-
бистісні смисли і розшифровувати їх у чужому мовленні – важливий показник не тільки 
високого рівня мовно-культурологічної підготовки вчителя, а й його загальної професій-
ної кваліфікації. Освіта третього тисячоліття потребує педагога з високим (творчим) 
рівнем мовленнєвої професійної культури, інноваційним мисленням, індивідуальним 
стилем педагогічного мовлення і культури, бо, як слушно казав Ш. Амонашвілі, учитель 
– дзеркало перебудови школи, і від того, які властивості свого «я» він зможе передати 
учням, багато в чому залежить майбутнє нашого суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вайсгербер Л.// (http:// ww. Ethnolin /Ethnolin. htm).
2. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Монографія. – К., 2003. –239с.
3. Леонтьев А. А. Психология общения. – М.: Высшая школа, 1997.
4. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.
5. Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5-ти томах. – К., 1980.
6. Федик О., Юяновська М. Каталізатори взаємин // Слово. – 1991. – № 12.
7. Кононенко В. I. Укpаїнська етнолiнгводидактика. – Iвано-Фpанкiвськ. – 1995.
8. Винославська О. В., Андрійченко Н. Г. Розвиток практичної компоненти комуніка-

тивної компетентності студентів технічного університету // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2004. – № 12. – С. 65-69.

9. Щербан Т. Д. Компетентність – якісна характеристика спілкування // Проблеми за-
гальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. 
С. Костюка, АПН України / За ред. С. Д. Максименко. – К.: Гнозіс, 2002. – Т. IV. – С. 
327 – 332.

10. Черезова І. О. Мовленнєва компетентність як одна із головних вимог до професійної 
компетентності сучасного вчителя // Актуальні проблеми сучасної філології. Мово-
знавчі студії. Збірник наукових праць РДГУ. Вип.14. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 157-
161.

11. Караулов Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения. //Язык и личность. 
– М.:Наука, 1989.

12. Радчук В. Мова в Україні: стан, функції, перспективи//Дивослово: Українська мова й 
література в навчальних закладах. – 2002. – № 2. – С. 2-5.

13. Кононенко І. В. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі 
української та російської мови)//Мовознавство. – 1996. – № 6.

14. Пасинок В. Г. Мовна підготовка студентів як загальнопедагогічна проблема: Моно-
графія. – Харків: Лівий берег, 1999. – 154 с.

15. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: 
К.І.С., 2003. – 296 с.



208

УДК
Лесик Г. В.

(Київ, Україна)

ПАРЕМІЇ: АСОЦІАЦІЇ НА ОЗНАЧЕННЯ ПІДСТУПНОСТІ

Паремійний фонд мови, що донині привертає увагу дослідників, відіграє особливу 
роль у визначенні культурно-національної самосвідомості народу та його ідентифікації 
як етносу [2: 5].

Фразеологи виділяють паремії як словесні мініатюри, що в процесі формування закрі-
пились своєрідними усталеними формулами, образними кліше. Закріплені в них елемен-
ти давніх міфічних уявлень, риси доісторичної епохи, що засвідчують давнє походження, 
і дає підставу відносити цей жанр до найдавніших утворень. Семантична наповнюваність 
паремій характеризується прозорою внутрішньою мотивацією, їм властива варіативність 
компонентів, яскрава образність, нерідко вузько локальне вираження[3: 84].

Ситуаційна зумовленість змісту прислів’я залежить не стільки від багатозначності 
прислівної метафори, скільки від характеру ситуації, від її оцінювання співрозмовника-
ми та від стратегії їхньої поведінки. Коли людина намагається висловити ступінь своєї 
образи і при цьому прагне зберігти своє обличчя, то найчастіше вона вдається до завуа-
льованих, прихованих форм передачі своєї думки. Найкраще для цього можна використа-
ти прислів’я, побудовані на опозиції.

У прислів’ях, які побудовані на опозиції (Щебече, як соловейко, а кусає, як гадюка), 
суперечка залишається не розв’язаною. Вихідна ситуація спонукає застосувати прислів’я, 
не завжди має можливість розв’язати суперечність, що міститься в прислів’ї, але досить 
часто і не вимагає такого розв’язання, бо лише констатує і підкреслює міру загострення 
конфлікту, ступінь напруженості відносин. В опозитивних прислів’ях суперечності не-
легко розв’язати, а іноді неможливо. Мова виникає із асоціацій подібного роду і навпаки 
дає початок новим асоціаціям [4: 8]

Напевно, коли говорять про лиса (У вічі – як лис, а поза очі – як біс), то мають на 
увазі не тварину, а хитру людину, яка дбає лише про себе і не звертає уваги на ту шкоду, 
що вона заподіяла іншим.

Контекстуальні антонімічні пари соловейко – гадюка (Щебече, як соловейко, а кусає, 
як гадюка), мед – полин (Слова, як мед, діла, як полин), лис – біс (У вічі – як лис, а поза 
очі – як біс) у даному разі протиставляються не тільки як антоніми добро – зло на поз-
начення філософських категорій. Протиставляються світоглядні позиції злої та доброї 
людини, що змушує спостерігати різницю у сприйнятті довкілля, відповідальності за 
вчинки. Добро – це одна із вартісних домінант і моральних орієнтирів європейського 
типу культури. Протилежне добру народна мораль передає пареміями при допомозі на-
ступних понять-образів:

‘лис’ можемо розуміти як ‘хитрий’, ‘злий’, ‘підступний’, ‘двуликий’, ‘хижий’, ‘той, 
що шукає прихильності’, ‘упадає у вічі’;

‘біс’ – ‘хитрий’, ‘підступний’, ‘кмітливий’, ‘вульгарний’, ‘заздрісний’, ‘підлий’, ‘ли-
цемірний’, ‘крутій’, ‘той, що приховує правду’, ‘лихий’, ‘здатний чинити лихо’;

‘мед’ – ‘солодкий’, ‘той, що створює добре враження’, ‘казковий’, ‘принадний’, ‘на-
стирливий’, ‘липкий’, ‘той, що манить до себе’;

‘полин’ – ‘гіркий’;
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‘соловейко’ – ‘приємний голос’, ‘людина, яка має здібність переконувати’, ‘співучий’, 
‘голосистий’, ‘одухотворений’, ‘чарівний’;

‘гадюка’ – ‘підступна людина’, ‘огидний’, ‘небезпечний’, ‘миттєво реагує на щось’, 
‘стрімкий’, ‘падлюка’, ‘гаспид’, ‘злий’, ‘отруйний’, ‘віроломний’.

У протиставленні асоціативних ланок ‘мед – полин’, ‘соловейко – гадюка’ виходить 
на перший план розуміння різниці між даними об’єктами, що і символізує вияв підлості, 
підступності. У випадку, коли протиставляється тварина з певною негативною характе-
ристикою ‘лис’ та міфічний суб’єкт ‘біс’ формується поняття підлості крізь два негативи, 
а відповідно і підсилюється міра вияву даної категорії.

Алегоричні тексти містять в собі значеннєві елементи, що виражені суб’єктами та 
формальні елементи, які забезпечують занурення у зовнішній зміст, проте не виключа-
ють внутрішнього прикритого змісту.

Людські знання включають в себе, крім о’бєкта мислення, інтуїтивні уявлення, здо-
гадки, припущення, які базуються на життєвому досвіді, ментальності людини, на зн
анні(«відчутті»)коренів духовної культури як вихідного «мотиваційного»матеріалу для 
знаків вторинної номінації [5: 25].

Асоціація задає людині таку парадигму розвитку та виявів буття, котра доходить до 
меж світу, у якім розгортається наша життєдіяльність, вона також виходить за межі цього 
світу.

Образність паремій розвинулась з психологічних асоціацій, відповідно порівняння 
стали тим матеріалом для розвитку таких стилістичних засобів, як метафора, епітет, сим-
вол, гіпербола, метонімія, перифраз іронія, сарказм.

Суб’єкт порівняння – це перший член стійкої компаративної конструкції, що позна-
чає предмет, який піддається зіставленню. У наших випадках ми спостерігаємо подвійне 
порівняння, яке підсилює, загострює, акцентує увагу на негативних виявах нашої по-
ведінки, рисах певної окремо взятої особистості.

Засвоєння слова – це засвоєння його значення. За твердженням О. О.Потебні, «кожне 
слово складається з трьох елементів: єдності членороздільних звуків, тобто зовнішнього 
знака значення; уявлення, тобто внутрішнього знака значення, і самого значення» [4:114]. 
Відповідно до цього твердження можемо припустити, що значення та асоціація пород-
жують нове значення.

Сповнені іронії та осуду паремії, предметом розгляду яких є такі категорії, як зло-
дійство (У злодія не вкрадеш. Цяця-цяця – і в карман), негативна товариськість (Біля 
чого потрешся, того й наберешся), осуд (Сам блудить, а людей судить, Самі в гріхах, як 
в реп’яхах, а людей судять), лінощі (Хто літом співає, того зимою підпирає), злидні (В 
боргах, як в шовках), дурості (Дурінь думкою багатіє),підступності (Ангельський голо-
сок, а чортова душа).

Отже, кодифікація образу із глибинною внутрішньою організацією настанови зовніш-
ньо прозора, але несе в собі вікову мудрість. Асоціація дає простір фантазії, додає пікант-
ності, робить яскравішим образ, а від того ефективніше впливає на об’єкт мовлення.

«Слово є головною і природною зброєю передачі. До нього, як до осердя, тягнуться 
всі нитки рідної старовини, усе велике і святе, усе, до чого кріпиться моральне жит-
тя народу», наголошував свого часу Федір Буслаєв [1: 20]. Цілісність духовного життя 
віддзеркалюється у слові, визначається мовою, з’ясовується, тому що одними й тими 
ж словами даються визначення понять і розуміння суті, безпосередньо внутрішнього, 
сакрального змісту.
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ТЕКСТИ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

У статті подається класифікація первинних текстів за жанрами, функціями та 
ступенем відображення розвитку наукових досліджень. Вказується на необхідність 
урахування типологічних особливостей первинного тексту, оскільки вони значною мірою 
визначають вибір методу реферування і ступінь важливості того, що має бути збере-
жене в рефераті.

Ключові слова: реферат, первинний текст, типологія.
The classification of original texts by genres, functions and degree of reflection of progress 

scientific researches is given. Necessity of consideration of typological peculiarity of original 
text, as they to a great extent determine choice of method of making abstracts and degree of 
importance of information, which has to be preserved in abstracts, is shown.

Key words: abstract, original text, typology.

Оскільки на вибір виду реферату й на використання того чи іншого методу його ство-
рення значною мірою впливають самі первинні документи, референту важливо знати, 
який вид тексту він має реферувати. Так само й при оцінюванні адекватності рефера-
тивного твору оригіналові належить мати чітку уяву про те, до якого типу текстів від-
носиться оригінал. Однак, незважаючи на те, що типологія першоджерел, яка відповідає 
вимогам процесу реферування, є «незаперечною передумовою об’єктивної оцінки» [1: 
202] рефератів, у науковій літературі вона не знайшла докладного висвітлення.

Традиційна класифікація за ступенем розповсюдженості виокремлює опубліковані, 
неопубліковані й ті первинні документи, що не публікуються. Опубліковані документи 
– книги, брошури, монографії, збірники, тези доповідей, препринти, патенти й авторські 
свідоцтва, стандарти, нормативно-технічна документація тощо – мають обов’язкову 
вказівку на тираж і вихідні дані. Усі вони проходять редакційно-видавничу підготовку, 
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оскільки призначені для широкого і багаторазового використання. Неопубліковані пер-
шоджерела (депоновані рукописи, звіти про науково-дослідні роботи, дисертації й ав-
тореферати дисертацій, описи алгоритмів, програм тощо) внаслідок того, що вони не 
розраховані на широке розповсюдження, зазвичай не тиражуються, залишаючись у ру-
кописному вигляді. Такими, що не публікуються, є документи разового використання, 
які містять первинні вихідні дані, необхідні для прийняття конкретних управлінських 
рішень і складання нових узагальнювальних документів.

Проте, такого спрощеного поділу першоджерел на три типи явно недостатньо, ос-
кільки в кожній групі є свої численні види текстів, що підпорядковуються абсолютно 
різним закономірностям, переслідують різні цілі й потребують неоднакових методик для 
їх реферування. Незалежно від того, відносяться першоджерела до класу опублікованих 
чи неопублікованих, усі вони створюються для забезпечення потреб фахівців у знаннях, 
служать джерелом інформації, тобто реалізують інформативну функцію. Тому при вирі-
шенні питання стосовно необхідності відображувати їх основний зміст у реферативних 
журналах ступінь їхньої розповсюдженості є важливим, проте не визначальним, оскільки 
передусім повинні враховуватися такі показники, як цінність, корисність, повнота і но-
визна інформації, яку вони передають. Водночас має братися до уваги комунікативність 
– здатність першоджерела бути засобом спілкування, передачі, обміну інформацією. Ко-
жен первинний твір виконує одночасно ще й низку спеціальних функцій, кількість яких, 
як і різноманіття інформаційних потреб читача, є доволі великою. Знання функцій пер-
винного твору в системі наукової комунікації сприятиме референтові у визначенні його 
справжньої цінності, в усвідомленні цільового й читацького призначення й допоможе 
визначити найбільш оптимальні шляхи й засоби створення на його основі реферативного 
твору, здатного задовольнити найрізноманітніші читацькі потреби.

Первинні документи можна класифікувати також і за продуктивністю – ступенем 
відображення в них розвитку наукового напряму, який має враховуватися під час відбо-
ру матеріалу для реферування. На першому щаблі цього процесу знаходяться патенти 
та авторські свідоцтва, що заявляють про появу нового технічного рішення, факту чи 
методу дослідження. Вони характеризують новий пристрій, машину, виріб чи матеріал й 
коротко викладають суть винаходу, тобто те, що є об’єктом правового захисту. Причому 
виклад матеріалу зорганізовано в них за єдиною структурною схемою з обов’язковим ви-
світленням об’єкта (предмета) винаходу; його призначення і галузі використання; мети, 
якої досягають за його допомогою; технічних та економічних переваг. Окрім короткого 
висвітлення всіх зазначених аспектів, у рефератах таких первинних творів мають знай-
ти відображення також і юридичні властивості оригіналу, що дасть змогу застосовувати 
його для попередньої патентної експертизи.

На цьому ж етапі відтворення послідовного розвитку наукової проблеми знаходяться 
також і матеріали наукових конгресів, конференцій, симпозіумів тощо, які висвітлюють 
важливі теоретичні і практичні питання. Основне їхнє призначення – закріплення ре-
зультатів проведеного дослідження, доведення їх до наукової спільноти та оповіщення 
про перспективні напрями подальших досліджень у даній галузі. Такі матеріали відоб-
ражають як загальноприйняті точки зору й підходи, так і ті, що містять певні протиріччя. 
Саме в цьому й полягає їхня цінність, адже наявність проблемних ситуацій, неузгод-
жених точок зору спричиняє зазвичай пошук нових дослідницьких рішень і появу но-
вих наукових розробок. Оскільки такі першоджерела видаються в обмеженій кількості 
примірників і розповсюджуються лише серед учасників дискусії, то набувають великого 
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значення для науково-інформаційної діяльності й тому потребують особливої уваги до 
повноти й точності відображення їхнього змісту в тексті реферату. Реферуючи такі збір-
ники, нерідко узагальнено висвітлюють лише найважливіші аспекти досліджень, з тим, 
щоб читач зумів усвідомити їх цільову спрямованість. Проте, якщо наукова цінність тієї 
чи іншої статті є беззаперечною, вона може бути представлена в реферативному виданні 
окремішньо.

Подальший перебіг досліджень відображають наукові статті, що становлять сьогодні 
більшість реферованих видань. Вони різняться між собою за тематичною спрямованістю, 
актуальністю, широтою теоретичних і практичних узагальнень, аргументованістю вис-
новків і пропозицій, які обов’язково повинні враховуватися як під час вибору статті для 
реферування, так і на етапі висвітлення в рефераті її основного змісту.

Поява публікацій-оглядів засвідчує важливість тематики, яку вони висвітлюють, і за-
цікавленість у ній наукової спільноти, оскільки її розглядом займається велика кількість 
окремих науковців та дослідницьких груп. Уже самим фактом свого існування оглядові 
публікації вказують на вступ наукового напрямку у фазу зрілості – фазу сортування ре-
зультатів попередніх досліджень і їх осмислення [2]. Оглядові першоджерела інформують 
читача про найбільш актуальні дослідження як у тій галузі, що безпосередньо пов’язана 
з досліджуваною проблемою, так і про досягнення суміжних галузей знання. На основі 
аналізу наукових даних, отриманих із багатьох наукових джерел, вони знайомлять читача 
з новими напрямками, ідеями, теоріями і методами дослідження, що застосовуються в 
даній науці, незалежно від того, для якої галузі вони розроблені, і рекомендують наукові 
результати до практичного використання. Зацікавленість наукової спільноти в таких до-
кументах зумовлює особливу увагу до їх реферування з метою належного представлення 
в науково-інформаційних масивах.

На наступному етапі розвитку досліджень з’являються монографії, що вказує на ви-
щий ступінь розробки наукового напряму й на його широке визнання. Це – фундамен-
тальні наукові праці, що на основі широкого і всебічного аналізу попередніх надбань у 
розробці наукової проблеми висвітлюють власні досягнення їх авторів і вводять їх у сис-
тему наукової комунікації як основу для розв’язання нових наукових завдань. Зазвичай 
монографії відтворюють результати фундаментального багатоаспектного дослідження 
однієї теми. Як зазначають Н. М. Кушнаренко і В. К. Удалова, при багатотемному змісті 
монографічного видання можливі два варіанти підготовки реферату. Перший полягає в 
тому, що в змісті реферату виділяють кілька частин, у кожній з яких поаспектно виклада-
ють зміст відповідного тематичного розділу книги, у другому – реферат складають лише 
з урахуванням основного тематичного напряму [3: 271].

Свідченням цілковитої відмежованості й трансформації нового наукового напряму 
в окрему наукову галузь є наявність підручників та навчальних посібників, зокрема, 
вузівських, які за характером інформації наближаються до наукових монографій, оскіль-
ки логіка, методи викладу і система термінів навчального предмета відповідають логіці 
й традиціям наукових праць. Навчальний текст може поєднувати в собі основні риси 
наукового тексту, в тому числі й основну його функцію – повідомлення, та специфіку 
діяльності того професійного середовища, сфери якого він стосується. Зокрема, якщо 
це посібники чи підручники з права, то вони матимуть риси як наукового, так і офіцій-
но-ділового стилю, який представлений там у вигляді цитат із законодавчих актів, при-
кладів з практичної діяльності тощо. Забезпечуючи читача необхідними знаннями про 
той предмет, який вони висвітлюють, зокрема інформацією про методи отримання та 
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використання знань у даній галузі, ключові проблеми й найважливіші тенденції розвит-
ку даної науки, методологічні основи, що визначають базові закони і закономірності її 
функціонування, та впорядковуючи ці знання, вони полегшують розуміння складних на-
укових положень і закономірностей. При цьому систематизовані дані наукового та при-
кладного характеру подаються у формі, зручній для викладання і навчання.

Документи, що підлягають реферуванню, різняться між собою також і за жанрами, 
стилями та функціями, взявши до уваги які можна виділити декілька таких основних 
типів.

1. Наукові тексти, кожен вид і підвид яких визначається галуззю знання і призна-
ченням. Маючи багато спільного, вони зазвичай підпорядковуються абсолютно різним 
закономірностям і вимагають неоднакових методів реферування. На вибір методу рефе-
рування впливає, зокрема, те, чи є оригінал філософським трактатом або науково-попу-
лярним твором, автори яких нерідко схильні демонструвати свої літературні здібності, 
чи він – строго технічний текст або юридичний документ, що орієнтуються здебільшого 
на зміст і створюється «заради повідомлення, а не текстової фіксації» [4: 19]. На мовну 
форму в ньому звертається увага лише остільки, оскільки вона здатна забезпечити повне 
розуміння змісту. У першоджерелах з індивідуальним авторським стилем нерідко змішу-
ються елементи наукової і художньої мов, використовуються спеціальна термінологія і 
фразеологія, оскільки важливим тут є не тільки повідомлення інформації, а й вибір мов-
ної форми і способу її вираження, які за можливості слід брати до уваги під час роботи 
над текстом реферативного твору. Проте незалежно від того, зорієнтований оригінал на 
зміст чи на форму та естетичний вплив, від реферату читач завжди очікує інваріантності 
плану змісту.

Серед наукових текстів виділяють власне наукові (теоретичні й практичні), розрахо-
вані на науковців, які є професіоналами стосовно до змісту видання, і науково-популярні, 
призначені для масового читача. Перші характеризуються тим, що, за словами Ельзи 
Таберниг де Пуккіреллі, у них знання предмета є важливішим, ніж знання мови, яке, в 
свою чергу, має розповсюджуватися передусім на знання спеціальних термінів [5: 144]. 
У других не менш важливою є форма, яка повинна знайти гідне відтворення в тексті ре-
ферату. Як для одних, так і для інших характерна функція повідомлення й орієнтація на 
логічно послідовний, об’єктивний виклад змісту. Проте неоднаковими є функціональне 
призначення і, відповідно, ті основні завдання, які стоять перед ними, що визначає не-
однаковий характер їх побудови і різне мовне оформлення. Науково-теоретичні першод-
жерела відображають загальнонаукові та фундаментальні дослідження. Призначення 
власне наукових текстів практичного характеру полягає в тому, щоби допомогти фах-
івцям у вирішенні практичних завдань, сприяти підвищенню їх кваліфікації. Науково-
популярна література має своїм завданням популяризувати досягнення науки, техніки, 
культури та мистецтва, сприяти самоосвіті, розширенню кругозору читача, формуванню 
його наукового світогляду. Це, в свою чергу, зумовлює використання неоднакових ме-
тодик реферування і, як результат, різних ступенів адекватного відтворення оригіналу в 
рефераті. Зокрема, власне науковий текст характеризується вищим ступенем функціо-
нально-смислової адекватності реферату і співвіднесеності з ним на синтаксичному та 
лексичному рівнях, ніж науково-популярний.

2. Офіційно-ділові тексти (державні акти, юридичні закони, постанови, статути, інс-
трукції тощо), основною функцією яких є прескриптивна з неекспресивним викладенням 
принципових положень, спонукальних мотивів, мети видання відповідного акту. Вони 
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характеризуються імперативним способом реалізації пропозиційної установки. Преск-
риптивна функція – спонукання до певних дій, змін – науково-інформаційному жанру не 
властива, тому в рефераті, складеному на основі даного виду текстів, вона обов’язково 
має бути трансформована у функцію повідомлення. Оскільки в конкретних видах да-
них документів, створення яких зумовлене їх функцією в управлінні державою, галуз-
зю чи підприємством, знаходять відображення як основні, так і допоміжні питання, що 
пов’язані із забезпеченням їх господарської діяльності, то вже під час відбору документа 
для реферування враховується такий фактор, як інформаційна значущість розглядуваних 
у ньому питань. Документ, що не відображає основних питань управління, або ж зовсім 
не реферується, або відображається в рефераті лише індикативно, щоб читач знав, які 
саме питання в ньому розглянуто, і в разі потреби міг звернутися до оригіналу.

3. Навчальні тексти, що забезпечують читача необхідними знаннями про предмет, і 
роблять це вже не в імперативний спосіб, а через розгорнутий ланцюг доказів, пояснень 
і прикладів. Оскільки реферат не має на меті доводити щось читачеві, усі докази, аргу-
ментації належить з нього вилучати. Крім цього, у навчальній літературі реалізується 
виховна функція, пов’язана із впливом на духовні потреби, емоційно-вольову і дієво-
практичну сфери реципієнта. Дидактичні цілі, що підпорядковують собі всі компоненти 
навчального тексту, унеможливлюють використання в рефераті готових фраз із першод-
жерела і вимагають суттєвої його переробки, щоб реферат відповідав вимогам жанру.

4. Нормативно-технічні тексти (стандарти, технічні умови, промислові каталоги 
тощо), соціально-комунікативним завданням яких є регламентування наукового-техніч-
ного рівня та якості продукції, що випускається. Характерний для даного виду літератури 
директивний спосіб викладу інформації має бути замінений у рефераті на констативний.

Отже, робота над створенням реферату передбачає чітке усвідомлення референтом 
того, який текст йому належить реферувати, якими типологічними властивостями наді-
лений цей текст і для якої комунікаційної потреби його створено. Первинні тексти різ-
няться між собою передусім за домінантними пропозиційними установками. В одних із 
них переважає модус повідомлення, інформування, в інших – модус доведення якогось 
положення, спростування твердження, переконування чи спонукання до певних дій. Ко-
жен модус вимагає спеціальних засобів його досягнення, своєї мови спілкування з чита-
чем, без урахування яких неможливо отримати якісний реферативний текст із властивою 
йому функцією інформування.

Широка палітра різних за своїм характером текстів свідчить про те, що не може бути 
єдиної схеми чи моделі їх реферування. Однією з основних ознак, що задають програму 
створення реферативного тексту є функціональне призначення первинного твору. Водно-
час повинні враховуватися також типологічні особливості первинного тексту, оскільки 
вони значною мірою визначають вибір методу реферування і ступінь важливості того, 
що має бути збережене в рефераті.
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(Запорожье, Украина)

МАКРОСТРУКТУРА СЛОВАРЯ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИХ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Незважаючи на довгий період розвитку лексикографічної практики, увага дослід-
ників до проблем теоретичної лексикографії була привернута відносно недавно. Розви-
ток цієї галузі лексикографії йде досить інтенсивно і плідно, проте майже всі питання 
залишаються дискусійними. Серед невирішених питань знаходяться і такі базові ас-
пекти теорії укладання словників, як їх макро- та мікроструктура. Такий стан стає 
перепоною як для подальшого ефективного розвитку лексикографії, так і для вивчення 
її історії і здобутків. Мета даного дослідження полягає в уточненні гіпотетично мож-
ливих підходів до трактування змісту термінів макро- та мікроструктура словників. 
Методика аналізу полягає у вивченні літератури з даного питання, методів укладання 
словників та порівнянні теоретичних вимог з реально існуючою практикою.

Ключові слова: теоретична лексикографія, макроструктура та мікроструктура 
словника, ідеографічна та тематична лексикографія.

In spite of the long history of dictionary compiling, the science that is guiding its progress 
– theoretical lexicography – is pretty young. Consequently, it has a lot of unresolved issues, 
including basic ones – macto- and microstructure of the dictionary.

This study is aimed at elucidation of these issues both through the literature analysis and 
dictionaries investigation.

Key words: theoretical lexicography, macrostructure and microstructure of the dictionary, 
ideographic and thematic lexicography.

При разработке словарей, и, следовательно, в ходе их историко-типологического рас-
смотрения, в центре внимания исследователей находятся два аспекта – макроструктура и 
микроструктура словаря. Данной проблематике посвящено значительное число работ, в 
которых анализируются и обсуждаются как общетеоретические, так и частные проблемы.

К числу общетеоретических относится само понимание терминов «макроструктура» и 
«микроструктура», а также количество составляющих их компонентов и их содержание.

Данная статья посвящена рассмотрению проблематики, связанной с макрострукту-
рой словаря, и направлена на вычленение ее узловых компонентов, изучение которых 
позволяет судить о стратегии отдельных словарных справочников.

Отметим, что сам термин «макроструктура словаря» введён в научный обиход лишь 
в 20-м веке в связи с началом формирования теоретической лексикографии. Надо пола-
гать, что это одна из причин отсутствия консенсуса в отношении его интерпретации. Так, 
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R. R. K. Hartmann [1; 2:90] под макроструктурой понимает общую/ полную структуру 
организации вводов в словаре. H. E. Wiegand [3], определяет её как структурную орга-
низацию лемм словаря. S. Nielsen [4] предлагает разделить макроструктуру на два типа: 
простую и сложную, в зависимости от типа словаря и его назначения, и далее рассмат-
ривает проблемы отношений между и среди макроструктурных компонентов словаря, 
используя такой термин как ‘underdeveloped macrostucture’, под которым понимается 
комплексная лексикографическая макроструктура, в которой не дается пояснение одно-
му или нескольким функциональным элементам. S. I. Landau [5] не видит тесной взаи-
мосвязи между компонентами макроструктуры и считает, что статьи предшествующие 
«телу» словаря и написанные известными учёными и исследователями, являются лишь 
попыткой показать обществу престижность словаря; этот факт, тем не менее, не умаляет 
важности и необходимости дословарного раздела.

Несмотря на нерешенность отдельных теоретических вопросов, в целом, большинс-
тво лексикографов считает целесообразной трехкомпонентную макроструктуру словаря, 
состоящую из дословарного раздела, собственно словаря и послесловарной части.

Рассмотрим каждый из них, охарактеризовав теоретически возможную структуру в 
ее сравнении с практикой словарной работы.

Так, дословарный раздел гипотетически может включать разделы, в которых харак-
теризуются следующие аспекты:

The purpose of the dictionary (translation/comprehension).
The field(s) covered by the dictionary.
Sources of lemmata/definitions/quotations (corpus).
Sources of illustrative examples (corpus).
Acknowledgments.
Comments of the need of the dictionary.
The history of the dictionary.
The composition of the articles.
Arrangement of lemmata.
Guide to the use of the dictionary.
Commendatory statements about the dictionary, lemmata (up-to-date), publishers.
Однако, как показал анализ словарей, в полном объёме эти данные не представлены 

ни в одном словаре, что, на наш взгляд, объясняется как целеустановками лексикографов, 
так и особенностями описываемого в словаре материала. Наибольшее влияние на струк-
туру словаря, по нашим наблюдениям, оказывает его тип, который определяется ориен-
тацией на гипотетического потребителя. Культурная традиция и философские установки 
издательства определяют общие принципы издания.

Из проанализированных словарей наиболее полно этот раздел представлен в Webster’s 
Third New International Dictionary of English Language. В нем прежде всего предоставле-
на информация об общих достоинствах словаря: его оригинальности и современности. 
Комплиментарная часть данного раздела, в которой отмечена роль каждого участника 
проекта, включая консультантов по отдельным областям знаний, с одной стороны, пред-
ставляет собой элемент защиты авторских прав, а с другой – демонстрирует научную 
обоснованность способов и методов описания элементов словника.

Второй компонент раздела посвящен собственно словарю, в частности, общей харак-
теристике словника и микроструктуры словаря (структуры словарной статьи). Очевидно, 
что важнейшей частью данного раздела является объяснение структуры словарной ста-
тьи, представленное как в описательной, так и в иллюстративной форме.



217

В данном словаре, ориентированном на исчерпывающую лингвистическую характе-
ристику словарного состава американского варианта английского языка, структура сло-
варной статьи сложна и охватывает 24 аспекта:

the main entry
the pronunciation
functional labels
inflectional forms
capitalization
attributive nouns
the etymology
status labels
subject labels
subject guide phrases
the symbolic colon
sense division
verbal illustrations
the taxonomic entry
usage notes
cross references
run-on entries
synonymies
abbreviations
symbols
combining forms
the vocabulary entry
-er, -or, -ize
factotums
Перейдём к рассмотрению собственно словарной части. Отметим, что, как ни па-

радоксально, длительная история практической лексикографии не привела к решению 
всех проблемных вопросов в этой части словарной работы. Дискуссионными остаются 
вопросы организации компонентов словаря, объём словника, отбор и характер фиксиру-
емой лексики, принцип расположения слов и словарных статей, выделение омонимов, 
включение в корпус словаря несобственно лексикографических материалов и т. д.

При этом наиболее важной и спорной считается проблема расположения вводов, 
которая активно обсуждается в работах Ю. Д. Апресяна, Н. В. Васильевой, И. М. Гет-
мана, В. И. Даля, В. В. Дубчинского, Ю. Н. Караулова, Х. Касареса, В. В. Морковина, 
С. Е. Никитиной, А. В. Прохорова, Л. П. Ступина, В. Д. Табанаковой, Ю. Н. Филиппови-
ча, H. Bejoint, Bergenholz and Tarp, L. Bowker, D. Gibbon, R.R.K. Hartmann, H. Jackson, 
Th. McArthur, L. Zgusta и др.

Интересно отметить, что исторически первыми были словари, вводы в которых 
располагались по тематическому принципу (см., например, силлабарии и вокабулярии 
у шумеров XXVIII – XXVII вв. до н. э.). Эта традиция существовала достаточно долго 
и нашла применение в Древней Индии на рубеже второго и первого тысячелетий до н. 
э. в виде нигханту (списки важных для толкования религиозных гимнов слов), которые 
можно вполне считать прообразом тематических словарей с элементами лексико – грам-
матической классификации слов. И европейская лексикография начинает свое развития 



218

с использования тематического подхода: в III в. до н.э. был создан словарь древнегречес-
кого языка, в целом, составленный по тематическому принципу.

Данный принцип расположения вводов сохраняет свою актуальность вплоть до вве-
дения книгопечатания, когда он, по вполне понятным причинам, заменяется алфавит-
ным. С тех пор, вплоть до пионерской работы П. М. Роже (Roget P.M. Roget’s Thesaurus 
of English Words and Phrases. London, 1855), именно алфавитный способ расположения 
вводов преобладает в словарной практике. Однако в ХХ веке его эффективность под-
вергается сомнению. Исследователи начинают обращать внимание на то, что «распо-
ложение слов в алфавитном порядке хорошо обслуживает практические потребности 
потребителей лексикографической продукции, хотя и не является научно обоснованным 
принципом» [6: 16]. Такого же мнения придерживается Х. Касарес, который считает ал-
фавитный принцип организации словаря ни чем иным, как «узаконенным беспорядком» 
[7: 7], так как он представляет собой случайное соседство слов, никак не связанных с 
содержанием. Особенно активным противником алфавитного принципа расположения 
вводов в словаре является Т. Макартур, который отмечает, что алфавитный словарь не 
создаёт обобщающей картины лексикона и не отражает взаимодействие его элементов [8: 
147]. На бессистемность такой презентации лексики указывал и Г. Джексон [9: 208] .

Несовершенство алфавитного подхода осознают и лексикографы, использующие его 
в своей работе. Одним из способов преодоления его недостатков явилось применение ал-
фавитно-гнездового расположения дефинируемых единиц. Так, с использование алфвит-
но-гнездового способа были составлены следующие известные словари: Словарь Фран-
цузской Академии в первом издании (Dictionnaire de l’Academie Francaise. 1-re ed. Paris, 
1964); толковый словарь В. И. Даля (Толковый словарь живого великорусского языка, М., 
1862-1866); первые три тома семнадцатитомного академического словаря русского языка 
(Словарь современного русского литературного языка, т. 1-17, М.-Л., 1948-1965); толко-
вый словарь Ч. Ричардсона (Ch. Richardson. A New Dictionary of the English language, 2 
vols, London, 1863-1837) и др. Но все эти попытки, как правило, заканчивались тем, что 
составители таких словарей были вынуждены или изменить гнездовой порядок на алфа-
витный, или в приложениях к словарям давать алфавитный индекс слов с указанием их 
места в основном корпусе словаря. По мнению Л. Згусты, недочёты гнездового размеще-
ния слов (определение синхронных границ гнезда, принципы распределения и порядка 
размещения слов, нарушение принципа утилитарности словаря) намного перевешивают 
его преимущества.

Альтернативой алфавитной лексикографии являются интенсивно развивающиеся те-
матическая и идеографическая лексикографии. Сторонники этих принципов построения 
словаря базируют свою аргументацию на таких основных факторах:

1. Любая разумно составленная концептуальная схема значительно ближе к отобра-
жаемой словарём реальности и к организации ментального лексикона, чем схема, осно-
ванная на алфавитном порядке [8: 123].

2. Эта схема позволяет проследить определённую общность взглядов носителей 
классического, христианского и рационального мировоззрения в отношении первичных 
категорий, которые лежат основе упорядочения в процессе познавательной деятельности 
[10: 161].

3. Тематические, идеографические, идеологические, аналогические словари, в ко-
торых словарные статьи объединяются в группы на основе доступных восприятию ас-
социаций, дают возможность понять системную природу языка в целом и лексикона в 
частности [10].
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Однако позиции алфавитной лексикографии по-прежнему очень сильны, во-первых, 
потому, что они доминируют в практике словарной работы, а во-вторых, настолько про-
чно вошли в обыденное сознание, что у рядового потребителя именно с алфавитом ас-
социируется сам жанр лексикографии. Полнота словаря, которая обусловливается его 
соответствием конечному алфавитному списку, создаёт иллюзию тотальности, неизме-
няемого порядка вещей, гармонии, при этом кажется возможным неисчерпаемость не 
только лексикона, но и универсума, который отображается им [11: 16].

Переходя к рассмотрению раздела, следующего за собственно словарем, отметим, 
что с теоретической точки зрения он практически не обсуждался, а по существу пред-
ставляет собой пестрый набор как лингвистической, так и энциклопедической информа-
ции. В некоторых словарях он вообще отсутствует, так как предполагаемая для данной 
части словаря информация представлена либо в дословарной части, либо в самом «теле» 
словаря.

В этой части можно встретить раздел, посвящённый грамматической информации, 
где представлены все или наиболее сложные аспекты грамматики языка вводов. Инфор-
мация предъявляется либо в форме таблиц, содержащих аффиксы, флексии, неправиль-
ные глаголы, латинские основы и др., либо в форме грамматического приложения к сло-
варю. Такой раздел макроструктуры характерен для учебных и переводных словарей.

Список сокращений и обозначений, используемых в словаре, включает аббревиату-
ры слов, наиболее часто встречающихся в словаре, даётся не только само понятие, но 
иногда и краткая дефиниция термина. Иногда составители включают в послесловарный 
раздел перечень словарных символов и раскрывают их значения.

Солидность изданию придают списки использованной специальной литературы, чьи 
библиографические данные также приводятся в заключительной части.

Многие словари (например, Longman Dictionary of Contemporary English, 2003; 
The Oxford Dictionary of Abbreviations, 1992; The Pergamon Oxford Dictionary of Perfect 
Spelling, 1977) в этой части размещают таблицы топонимов и личных имён, конвертеры 
мер и весов. Ярким и весомым дополнением к словарям являются карты и иллюстрации, 
делающие информацию более доступной.

В ряде словарей (например, The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary, 1987; 
Longman Essential Activator, 1997) здесь также помещается указатель/индекс, который 
представляет собой алфавитный перечень выражений определённой категории и обеспе-
чен ссылкой либо на номер страницы, либо на конкретную словарную статью.

Обязательным элементом современных словарей является предупреждение о защи-
щенности авторских прав и о правилах цитирования материалов словаря.

Подводя итог изложенному выше материалу, отметим, во-первых, что дословарный и 
послесловарный разделы словаря отнюдь не являются внешними по отношению к собс-
твенно словарю. Совсем наоборот, эти три части составляют единое целое, правомерно 
охватываемое одним термином «макроструктура словаря». Именно поэтому так важно 
иметь тщательно разработанную и по возможности непротиворечивую теорию по дан-
ному разделу лексикографии, применимую как при составлении словарей, так и при их 
анализе.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

В докладе рассматриваются некоторые проблемы, стоящие перед создателями но-
вого типа Словаря, лексико-грамматического словаря русских прилагательных, в кото-
ром предполагается представить полный реестр русских прилагательных с их не толь-
ко формальными, но и по возможности со всеми их семантическими и синтаксическими 
характеристиками, т. е., парадигматикой и синтагматикой, существенными для их 
представления в новой лингвистической парадигме современного русского языка.

В докладе представлены основные особенности словарной статьи такого Словаря, 
касающиеся специфики представления заголовочного слова с учётом всех его характе-
ристик: фонетической, лексикографической, лексико-грамматической и синтаксичес-
кой.

Представлено подробное описание структуры словарной статьи с примерами из 
материалов для составляемого автором доклада словаря.

Ключевые слова: лексико-грамматический словарь-справочник, словарная статья, 
заголовочное слово, специфика представления.

The thesis characterizes the peculiarities of the new type of Dictionary of Russian adjec-
tives and the main characteristics of its dictionary articles . Main peculiarities of the dictionary 
article are mentioned, such as lexicological, grammatical, syntactical and phonetical charac-
teristics of the main words of the dictionary articles.
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A detailed description of article structure is given including examples from the Dictionary 
compelled by the author of the report.

Key words: study dictionary, dictionary article, main word of the dictionary article, specif-
ics of representation.

В своё время мы [2:4] уже констатировали, что наша практика и её теоретическое 
осмысление привели к возникновению новой, открытой по своему характеру функци-
онально-коммуникативной лингводидактической модели языка – ФКМЯ [1: 34] как со-
ставляющей современной лингвистической парадигмы в России. Под словами «модель 
языка» мы понимаем то представление о языке, которое сложилось у лингвиста в про-
цессе решения конкретных задач, и значит, любая модель формируется в соответствии 
с практическими задачами, стоящими перед лингвистами, работающими в рамках этой 
модели. Таким образом, в рамках этой модели востребована новая грамматика, в которой 
язык рассматривается как система функционирующая.

Практика преподавания морфологической категории «Русские прилагательные» по-
казала, что описание этого категориального класса в традиционной грамматике, начиная 
с формулировки определения этой части речи, не может устроить новую лингвистичес-
кую парадигму современного русского языка. Так например, грамматики ограничивают 
этот категориальный класс наличием только одного значения – признака, общего значе-
ния признаковости. На самом деле, этот категориальный класс состоит из разных се-
мантических групп. Требуют определённой коррекции и уточнений и существующие в 
традиционной грамматике представления об образовании и функционировании полных 
и кратких прилагательных. Описание этой категории в функционально-коммуникатив-
ной прикладной грамматике показало, что полную и краткую формы имеют не только 
качественные прилагательные: Дельфины красивые и умные/ красивы и умны, но и отно-
сительные: Волки оседлые/оседлы, грачи перелётные/ перелётны, линии параллельные/ 
параллельны, углы равные /равны. Кроме того, разные ЛСВ прилагательного различа-
ются способностью образовывать краткие формы: ср.: близкий человек/ человек близок 
при невозможности краткой формы в – близкий родственник. Значение краткой формы 
не всегда соотносится со значением полной формы: ср.: Он хороший и Он хорош; 1) Он 
хорош (= красив) и –2) Он тоже хорош: не помог другу, т. е. краткая форма прилагатель-
ного может нести модусную оценку.

Трудной проблемой является также лексическая и синтаксическая сочетаемость рус-
ских прилагательных. Как известно, сочетательные возможности у разных прилагатель-
ных разные. Однако все прилагательные, к какому бы классу слов они не относились, 
способны присоединяться к именам существительным в согласуемых формах: большой 
город, приятный сюрприз, книга нужна, слышны звуки. Что касается словосочетаний, 
образуемых прилагательными по двум другим способам подчинительной связи, управ-
ления и примыкания, то они неоднородны, а главное – немотивированны. Усвоение норм 
немотивированного управления основано в значительной степени на запоминании, что 
облегчается в том случае, если выделены семантически однородные группировки при-
лагательных, например, со значением отношения. Так, отношение к людям можно пере-
дать прилагательными с дат. п. с предлогом к: добрый/добр, внимательный/ внимателен, 
снисходительный/ снисходителен к другу, сестре,близким, родным. А прилагательные 
злой/ зол, коварный/ коварен присоединят существительные уже совсем с другой формой: 
злой/ зол на кого, но коварный/ коварен по отношению к кому. Подобные семантические 



222

объединения прилагательных используются при структурировании учебного материала 
в практике преподавания РКИ, и задача их выявления, описания и введения в программу 
обучения продолжает оставаться актуальной.

Даже такое достаточно фрагментарное представление проблем в описании русских 
прилагательных показывает, что у нас пока нет грамматики русских прилагательных 
желаемого уровня. Нам представляется, что для определения значений русских прила-
гательных, их грамматических характеристик и сочетательных возможностей мог бы 
помочь словарь прилагательных. Но у нас до сих пор нет достаточно полного реестра 
русских прилагательных, который необходим для проведения их корректного анализа, 
что позволило бы представить и сочетаемость прилагательных со всей их атрибуцией. 
Именно такую задачу – создать относительно полный реестр русских прилагательных 
поставили мы перед собой и уже приступили к составлению такого словаря.

Как известно, основным элементом любого словаря является словарная статья. Спе-
цифика словарной статьи зависит прежде всего от типа словаря. Тип нашего словаря 
русских прилагательных – лексико-грамматический.

Нам представляется, что Словник этого Словаря (далее – Словарь) будет включать 
прилагательные общелитературного русского языка и составит порядка нескольких ты-
сяч лексических единиц (если учесть, что только на букву А выделено более 400 прила-
гательных). Соответственно одной из первых наших задач является составление реестра 
или корпуса прилагательных.

Особенностью нашего Словаря является прежде всего то, что он должен предста-
вить наиболее полную морфо-синтаксическую характеристику прилагательных, этого 
морфологического класса слов русского языка. Определение «морфо-синтаксический» 
предполагает представление как морфологических, то есть парадигматических характе-
ристик каждой словарной единицы, так и её синтагматический потенциал. О синтагма-
тике прилагательных не говорится ничего даже в словарях, представляющих описание 
трудностей русских прилагательных. [5: 19-20, 395-408; 6: 7-8; 54-83.]. Представлена 
синтагматика прилагательных в Словаре сочетаемости слов русского языка [4]. Одна-
ко, во-первых, в этом словаре представлено небольшое количество прилагательных, а 
во-вторых, на наш взгляд, подобное представление только фиксирует наличие такого яв-
ления, как синтагматика, мы же должны объяснить, проиллюстрировав данное явление 
большим количеством примеров.

Итак, в нашем Словаре заголовочные слова расположены в алфавитном порядке и 
выделяются полужирным шрифтом и прописными буквами.

В соответствии с нашей традицией [3] в качестве исходной формы прилагательного 
принята полная форма им. п.ед. ч. мужского рода. Разумеется, в случае отсутствия пол-
ной формы как кодифицированной единицы, прилагательное будет представлено в Сло-
варе своей краткой формой мужского рода единственного числа, как, например, слова 
горазд, должен, люб, прав, рад.

Если имена прилагательные имеют краткие формы, то они приводятся вслед за пол-
ными после точки запятой.

Если имеется форма сравнительной степени, то она даётся во всех формах, т. е. в 
регулярной и нерегулярной формах образования. Она помещается вслед за краткими 
формами и отделяется от них точкой с запятой. Далее приводятся формы превосходной 
степени. Например:

близкий, близкая, близкое, близкие; кратк. ф.: близок, близка, близко, близки и 
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близки; сравн.ст.: ближе, более /менее близкий, –ая, -ое, -ие,/ близок, -а, -о, -и; превосх.
ст.: ближайший, -ая, -ее, -ие,/ самый, -ая, -ое, -ые близкий, -ая, -ое, -ие;/ наиболее близ-
кий, -ая, -ое, -ие,/ близок, -а, -о, -и;/ ближе всех/ всего.

Затем представляется семантика данного прилагательного: указывается, какие отно-
шения им выражаются: Так, 1. Пространственные отношения представлены значением 
«Такой, который находится или происходит на небольшом расстоянии». Каждое значение 
слова толкуется развёрнуто, при этом указываются и все оттенки значения, реализующи-
еся в приводимых словосочетаниях.

При раскрытии значений прилагательных принятые в существующих толковых сло-
варях определения в форме причастных оборотов обычно заменяются придаточными 
предложениями, в которых глагол используется в личной форме. Каждое значение мно-
гозначного слова определяется отдельно и нумеруется.

Итак, первое значение выражается следующими лексическими сочетаниями:
А) близкий взрыв, выстрел, гром, грохот, шум, …
близкая дорога, молния, трасса…
близкое небо, расстояние, соседство,…
близкие взрывы, выстрелы, раскаты грома, расстояния, шаги, …
 Послышались близкие раскаты грома.
 Близкое небо (Газетный заголовок).
Что близкое/близко.
Быть, казаться,считаться,…близким, -ой, -ими.
Б) ближайший дом, магазин, номер чего, план, проект, центр чего
ближайшая булочная, Галактика, станция
ближайшее метро, общежитие, учреждение
ближайшие булочные, дома, Галактики, магазины, номера, общежития, планы
 До ближайшей булочной всего несколько шагов.
 Где ближайшие центры детского развития (реклама в газете).
Такой порядок представления слова в словарной статье показывает, что прилагатель-

ное «близкий» в положительной степени в пространственном значении (ЛСВ-1) не со-
четается с предметными существительными ( см. примеры:близкий шум, выстрел, взрыв, 
гром; близкое расстояние, соседство; близкие выстрелы, взрывы), а в превосходной сте-
пени – сочетаются, например: ближайший магазин, ближайшая остановка, ближайшая 
поликлиника, ближайшее учреждение.

Итак, и далее сочетаемость заголовочного слова-прилагательного даётся в такой пос-
ледовательности: а) сочетания с существительными, которые ими определяются: близкий 
отъезд, близкая разлука, близкое будущее, близкие морозы; б) сочетания, обусловленные 
управлением заголовочного слова (близок кому, чему: отцу, матери, семье; близок с кем: 
с братом, с сестрой); в) сочетания, обусловленные примыканием заголовочного слова 
(очень, слишком, неожиданно…близкий, -ая, -ое, -ие.).

После словосочетаний под знаком  даются примеры предложений со словосочета-
ниями, иллюстрирующими данное значение прилагательного. Под значком-звёздочки  
даются пословицы, поговорки, крылатые выражения с заголовочным прилагательным 
данной статьи. Например:  Близок локоть, да не укусишь.  Своя рубашка ближе к 
телу.

Вот пока очень коротко таковы основные характеристики словарной статьи в созда-
ваемом нами лексико-грамматическом словаре-справочнике русских прилагательных.
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Вместе с тем, мы должны отметить, что на филологическом факультете МГУ 
им. М. В. Ломоносова в настоящее время ведётся работа, аналогичная нашей по состав-
лению словарей единиц предложного и наречного типа. Поскольку работа в этих двух 
направлениях началась раньше, мы можем в определённой степени опереться на их ре-
зультаты. В частности, в качестве первого встаёт вопрос о выборе единицы представле-
ния: многозначное прилагательное или один ЛСВ такого многозначного прилагательно-
го. Так, прилагательное «близкий» имеет, как известно, несколько ЛСВ.

Оказалось, что это прилагательное при обозначении генетической родственной бли-
зости «близкий родственник, близкая родственница»(ЛСВ-3), судя по всему, не образует 
краткой формы. С другой стороны, это же прилагательное при выражении эмоционально 
духовной близости в краткой форме (в позиции сказуемого) не сочетается со словами 
типа друг, подруга. Ср.*Этот друг мне близок и возможное: Это близкий мне человек 
– Этот человек мне близок.

Итак, ещё раз подчеркнём, что в формировании синтаксической конструкции прила-
гательное участвует в своём лексико-семантическом варианте (ЛСВ). И значение много-
значного слова и его синтаксические связи тесно взаимодействуют. Так, в высказывании 
В детстве Нина была очень близка с Олей; – Оля была её близкой подругой прилагатель-
ное проявляет значение «такой, который связан с кем-либо тесным личным общением, 
дружбой; основанный на тесном личном общении, дружбе»: (близкий с кем), а в высказы-
вании Виктор встречал там людей, близких ему по духу проявляется значение «духовной 
близости людей» и уже другое управление (близкий кому по чему). Это прилагательное 
может проявлять и другое значение – сходства, похожести взглядов, целей, мыслей, идей 
– и тогда другое управление (близки друг другу по чему): Эти произведения близки по 
стилю; Славянские народы близки друг другу по языку и культуре; а в конструкции: Что 
(перевод, пересказ,… – близок к чему – к оригиналу, к подлиннику, к тексту): Перевод 
близок к оригиналу. Таким образом, значение слова становится явлением синтаксичес-
ким, поскольку оно связывается с употреблением слова в определённой коммуникатив-
ной ситуации и, следовательно, в определённом синтаксическом окружении.

Как показал опыт работы над словарём предлогов, атрибуция словарной статьи мо-
жет быть достаточно развёрнутой. Так, для предлога количество позиций в словарной 
статье достигает двадцати. И эти позиции образуют определённые группировки. Можно 
предположить, что для прилагательных будут актуальны и позиции, связанные с типом 
склонения; с наличием/ отсутствием краткой формы для ЛСВ; и какие-то другие, до сих 
пор нами не замеченные.

Ещё раз подчеркнём, что именно в Словаре мы можем представить блок синтак-
сических характеристик прилагательных: сочетаемостные потенции каждого ЛСВ, его 
возможности занять ту или иную членопредложенческую позицию в предложении, что 
тесно связано со значением ЛСВ. И это даст нам возможность разработать алгоритмы 
выбора формы или модели, в которой реализуется данное явление, т. е. правила употреб-
ления прилагательного в речи в определённых коммуникативных ситуациях.

Как показал опыт работы над предлогами, наречиями и прилагательными, набор 
этих характеристик выявляется и дополняется в процессе работы.

При этом важны будут и стилистические, и жанровые пометы, а также частотные 
характеристики.

Отметим также, что для нас важны не только случаи кодифицированного, норматив-
ного употребления, но и вообще «жизнь» и функционирование данной категории в языке. 
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Поэтому в случае выявления некодифицированных единиц, мы тоже будем помещать их 
в наш Словарь, поскольку, как показал опыт, носитель языка может нарушить норму, но 
не может выйти за рамки системы языка. Таким образом, мы надеемся увидеть некото-
рые системные явления русского языка до сих пор в нашей традиционной грамматике 
не отмеченные.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

(на материале лексикографических источников)

У статті на матеріалі німецько-білоруських перекладних словників здійснюється 
спроба виділити корпус запозичень в білоруській термінологіі, визначити мови-джерела 
іншомовної лексики, способи її адаптації, можливість закріплення і функціонування в 
сучасній білоруській термінології.

Ключові слова: перекладна лексикографія, лексикографічні джерела, лексикографіч-
на діяльність, термінологічна лексика, запозичення.

В статье на материале немецко-белорусских переводных словарей осуществляется 
попытка выделить корпус заимствований в белорусской терминологии, определить язы-
ки-источники иноязычной лексики, способы её адаптации, вероятность закрепления и 
функционирования в современной белорусской терминографии.
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Ключевые слова: переводная лексикография, лексикографические источники, лекси-
кографическая деятельность, терминологическая лексика, заимствование.

In clause on a material of the German -Belarus translation dictionaries attempt to allocate 
the case of loans in the Belarus terminology is carried out, to define languages-sources of 
speaking another language lexicon, ways of its adaptation, probability of fastening and func-
tioning in modern Belarus terminographie.

Key words: translation lexicography, lexicographic sources, lexicographic activity, termi-
nological lexicon, loan.

Проблема способов достижения эквивалентности специальной лексики белорусско-
го и немецкого языков исследована незначительно (в современной белорусской линг-
вистике имеется несколько работ, в которых затрагиваются вопросы сопоставительной 
типологии немецкого и белорусского языков, напр., работы В. Выхото, В. Галай, А. Лой-
ко, П. Копанева, В. Соколовского, В. Сёмухи и др.). Причина этого кроется, вероятно, 
как в отсутствии значительного объёма переводной терминологической литературы, 
посвященной различным областям науки заявленных языков, так и в том, что в конце 
ХХ и особенно в начале ХХІ вв. существенно сократилось количество изданий, отра-
жающих особенности функционирования белорусских терминов технической, естест-
венно-научной, экономической сферы деятельности. В этой связи одним из авторитет-
ных источников контрастивного немецко-белорусского терминологического материала 
могут являться лексикографические справочники. Хотя в них термины представлены в 
сфере фиксации, тем не менее в сопоставительных словарях отражены основные тен-
денции по упорядочению терминологической лексики разных сфер белорусской науки 
на протяжении столетия и представлены наиболее продуктивные возможности перевода 
узкоспециальных терминов. Анализ способов достижения эквивалентности в словарных 
источниках будет способствовать переводу и унификации терминов белорусского языка 
в литературе различной жанровой принадлежности.

По данным проведенных исследований и подсчётов, можно утверждать, что немец-
ко-белорусская лексикографическая практика характеризуется наличием 55 лексиконов. 
Хотя на протяжении ХХ-ХХІ вв. немецко-белорусская словарная деятельность прово-
дилась скачкоподобно и непоследовательно и осуществлялась только в отдельных тер-
миносферах, опыт создания справочников оказывал значительное воздействие на рас-
ширение понятийно-терминологического фонда белорусского языка, в словарях были 
предложены для введение в языковое употребление новые понятия, регламентировались 
и вырабатывались их лексические эквиваленты, пропагандировались словообразова-
тельные средства.

Немецко-белорусская лексикографическая деятельность первой половины ХХ в. 
осуществлялась в период становления белорусского литературного языка, его интенсив-
ного лексического обогащения. Можно высказать предположение, что работа по норми-
рованию белорусской лексики в некоторой степени нашла своё отражение и в перевод-
ных словарях, которые на момент создания лексиконов, безусловно, были своеобразным 
средством организации национального языка. Серьёзным препятствием в развитии бе-
лорусской переводной словарной деятельности являлась недостаточность собственной 
лексикографической традиции в сфере создания иностранно-белорусских источников, а 
соответственно, нехватка квалифицированных кадров. Вместе с тем немецко-белорус-
ская лексикография этого времени проходила путь своего становления. Ёе развитие было 
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вызвано исключительно практическими требованиями, поэтому переводные источники 
имели утилитарный характер и несовершенный теоретический уровень лексикогра-
фической обработки. Авторы словарей, которые, в сущности, были первопроходцами, 
опирались прежде всего на опыт русской и/или немецкой лексикографической тради-
ции, что, безусловно, нашло отражение во внешней и внутренней структуре словарей 
(организация выбранного в реестр лексикографического материала, способ толкования 
и перевода, грамматическо-стилистическая характеристика слов). Вместе с тем в этих 
словарных источниках сохранены значительные практические наработки, интересные и 
полезные для использования и в современной переводной деятельности.

Создание немецко-белорусских словарей с регистрацией терминологической лекси-
ки в конце ХХ – начале ХХІ вв. проходит в условиях, когда белорусская терминология 
в разных областях науки, техники и культуры уже разработана. При подготовке терми-
нологических справочников с включением немецкого и белорусского лексического ма-
териала актуализируется задача не столько формирования и кодификации белорусской 
терминологии при подборе белорусских эквивалентов немецким терминам, сколько пе-
ревода путём подбора укоренившихся в сфере функционирования и в сфере фиксации 
белорусских терминов. Фактически в отношения перевода вступают кодифицированные 
разноязычные терминосистемы. Источником белорусских терминов при этом выступают 
белорусские словари литературного языка, переводные русско-белорусские и немецко-
русские словари, научные публикации по проблемам разных терминосфер.

Одним из способов перевода немецких терминов на белорусский язык в немецко-
белорусских словарях является использование иноязычных лексем. Заимствованная лек-
сика имела довольно устойчивые позиции в белорусской терминологии, если она вво-
дилась на так называемое «пустое» место – при отсутствии лексического эквивалента 
понятию в белорусском языке. «Заимствование позволяет заполнить пробел, обычно ме-
талингвистического характера (новая техника, неизвестное понятие)» [1: 158] и является 
«самым простым способом перевода» [Там же].

Значительную по количественным показателям группу заимствований в немец-
ко-белорусских языках с регистрацией терминологической лексики образуют т.н. «ис-
кусственные заимствования» (Л. Булаховский), а именно – использование грецизмов и 
латинизмов [2: 110], которые рассматриваются нами независимо от путей проникнове-
ния в немецкий язык. Введению международных терминов в белорусскую часть лекси-
конов способствовала особенная терминологичность греческих и латинских терминов, 
поскольку они выделяются большим информационным потенциалом и одновременно 
краткостью, что очень важно в практике употребления. При переводе международных 
терминов на белорусский язык авторами широко используется транслитерация, которая 
является необходимой в тех случаях, «когда важно придерживаться лексической краткос-
ти обозначения, что соответствует яго привычности в языке оригинала, и вместе с тем 
подчёркивает специфичность названной речи или понятия, когда нет точного соответс-
твия в языке перевода» [3: 152]. Преимуществом этого способа выступает его «надёж-
ность», когда переводчик «избегает толкования нового понятия, а так же связанного с 
этим риском неправильной его интерпретации. Недостатком транслитерации как пере-
водческого приёма является то, что механическая передача безэквиваленого слова <...> 
не может достаточно полно раскрыть смысл нового понятия <...>« [4: 122].

При частичной транслитерации переносится основная знаменательная часть иноя-
зычной лексемы, и к ней присоединяются употребительные в белорусском языке слово-
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образовательные афиксы. При этом в языке перевода может происходить замена неко-
торых морфем, напр.: -(a)tion заменяется на -(а)цыя: Filtration – фільтрацыя, Funktion 
– функцыя, Gravitation – гравітацыя (фізіка); -ismus – -ізм: Polytheismus – політэізм, 
Hellenismus – элінізм (археалогія); -sion – -сія: Emulsion – эмульсія, Emission – эмісія, 
Kompression – кампрэсія (фізіка); -iell – -іяльны: potenziell – патэнцыяльны, prinzipiell 
– прынцыпіяльны (фізіка); -ium – -ый, -ыум: Atrium – атрыум, Lapidarium – лапідарый 
(археалогія).

Перевод международных терминов-глаголов с суффиксом -ier- находит неодназнач-
ное решение: в лексиконах начала столетия в белорусской части преобладают глаго-
лы с суффиксом -ава-ць: abonnieren – abonawać; agitieren – ahitawać, wiaści ahitaciju; 
einbalsamieren – balzamawać, в конце столетия более активно используется суффикс -іра-
ва-(-ырава-): konzentrieren – канцэнтраваць, ausbalansieren – збалансіраваць, konstruiren 
– конструіраваць.

Тенденция интернационализации и активного использования международных тер-
минов выразительно проявляется в словарях с регистрацией физических, технических, 
медицинских, археологических терминов, которые разрабатывались с учетом опыта на-
иболее развитых языков, а значит, с широким употреблением международных лексем.

Кроме заимствований международных терминов, в словарных источниках выделены 
заимствования из немецкого языка. Следует отметить, что часть из них закрепилась в 
современных терминосферах, напр.: preis-kurant, фашына, капітэль, каролінг, шпунт.

Перевод немецких терминов на белорусский язык осуществляется также путём за-
имствования из русского языка. В справочниках второй половины ХХ в. этот процесс 
обусловлен, во-первых, тем, что подготовка словарей проходила под значительным вли-
янием русской терминологии, которая характеризуется большей степенью разработан-
ности, а во-вторых, близостью словообразовательной системы двух языков, «которые 
отличаются не столько средствами и способами словообразования, сколько особеннос-
тями их использования» [5: 127]. Влияние русского языка на формирование различных 
областей белорусской терминологии отражено при употреблении в белорусской части 
словарей единиц типа: трудавы працэс, утулка, паталок (археалогія); существительных 
с суфиксом -цель: выпраміцель, нагнятацель, раменны раздзяліцель; деепричастий дейс-
твительного залога настоящего времени с суффиксами -уч-, -юч-, -ач-, -яч- по аналогии 
с русскими -ущ-, -ющ-: супрацьдзейнічаючая сіла, затухаючы, вяртаючы момант, пра-
водзячы ток (физика).

Из польского языка в белорусскую часть лексиконов первой половины ХХ в. вош-
ли термины: dažywoćcie, pakwitawać, apor, fundacija, flans, herezija, jaйnaść, kalamarnica, 
malћenstwa. Важно отметить, что белорусской терминологией заимствуются не только 
отдельные слова, но и группы слов, созданные по одной словообразовательной модели. 
Так, из польского языка перенят словообразовательный тип с суффиксом -унак: ryљtunak, 
ratunak, warunak, и суффиксом -ня: cahielnia, drukarnia, kniharnia, и др. Белорусские тер-
мины с такими аффиксами нашли свое подтверждение в дальнейшей терминографичес-
кой практике.

Небольшая часть белорусских терминов, созданная путём соединения русских и 
польских лексем, представленная в словарях начала столетия, напр.: нем. Kreis (Bezirk) 
– польск. powiat, рус. уъздъ, округ, бел. okruh, pawiet с производными: pawietowyje wiestki, 
pawietowy načalnik, pawietowy zjezd; нем. Stadtverwaltung – бел. miestowaje upraйleńnie; 
нем. Abweichung – польск. zboczenie, różnica, рус. отступленіе, несогласованіе, бел. 
roznica, atstupleńnie не нашла закрепления в дальнейшем.
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В белорусскую часть сопоставительных справочников начала столетия включались 
и лексемы из идиш, которые сейчас активно употребляются в разных сферах терминоло-
гии: chaйrus, chaйtury, chabar, љabaљ, љabaљny, љmalec и др.

При создании переводного словаря по археологии (многоязычного с включением 
украинской части) авторами в белорусскую часть введены лексемы украинского языка, 
напр.: укр. будинок – бел. будзінак, збудаванне; укр. писало, стыло – бел. пісала, стыло, 
укр. шалом, який застібується – бел. шалом, які засцебываецца, укр. литво з втратою 
форми – бел. ліццё з втратай формы, укр. домішки – бел. дамешкі, укр. держак – бел. 
дрэўка, дзяржак.

Таким образом, анализ терминов белорусской части немецко-белорусских словарей 
демонстрирует, что заимствование является довольно продуктивным способом дости-
жения эквивалентности. Обращение к лексическим материалам других национальных 
языков обусловлен или отсутствием в белорусском языке необходимой терминоедини-
цы, или желанием авторов использовать опыт более развитых терминосистем, не ме-
нее важное значение имеет при этом и общая тенденция унификации международной 
терминологии. Следует отметить, что одной из ведущих причин выбора языка-источни-
ка иноязычной лексики является терминосфера, в которой подготовлен словарь. Кроме 
этого, активность введения заимствованной лексики в словарные источники зависит не-
посредственно от периода создания сопоставительного справочника и степени разрабо-
танности терминологической области белорусского языка.
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The article describes the process of new educational paradigm in the universities of Ukraine, 
the features of traditional and partner high education model, qualities of «ideal» teacher.

Key words: university paradigm, traditional nigh education model, qualities of «ideal» 
teacher.

Традиційна модель освіти, яка зберігає практично монопольні позиції в сучасній ви-
щій школі України, відчужує і викладача, і студента «як від предмету вивчення, так і від 
цінності навчання: ні перший, ні другий не переслідує у процесі взаємодії власне освітні 
цілі, які відповідають особистим інтересам; і перший, і другий будують свою діяльність 
під примусом» [1: 185, 186]. Такий «особистісно-відчужений» підхід у системі освіти 
призводить до зниження навчальної мотивації та негативно позначається на результатах 
освітньої діяльності. Більше того, він має величезні негативні наслідки для особистості 
як студента, так і викладача. Традиційна система освіти створює перешкоди на шляху 
до формування творчої особистості студента і призводить до декваліфікації, зниження 
професійного та творчого потенціалу самого викладача.

Слід зазначити, що за своєю суттю західна модель освіти у вищих навчальних закла-
дах є в більшій мірі зорієнтованою на інтереси особистості, а не системи. Відповідно, 
вона є більш інтерактивною, побудованою на активній взаємодії викладача та студентів. 
Для західних університетів характерним є кардинально інший стиль викладання, який 
базується на широкому використанні активних методів навчання, таких, як рольові ігри, 
групові дискусії, робота в команді над проектом, написання письмових робіт творчою 
характеру тощо. Стиль викладання знаходить своє дзеркальне відображення у стилі нав-
чальної діяльності студентів, який відзначається більшою активністю, самостійністю в 
процесі оволодіння знаннями та, водночас, більшою відповідальністю самих студентів 
за результати власної навчальної діяльності. Використання такої моделі ставить на меті 
формування у студентів та студенток навичок аналітичного, незалежного, критичного 
та самостійного мислення, а не просту трансляцію певної суми знань від викладача до 
студента. Ця мета, у випадку суспільно-гуманітарних дисциплін, досягається головним 
чином трьома шляхами, а саме: дискусії, обговорення під час самих занять, написання 
творчих письмових робіт і відповідний підбір навчального матеріалу, який за своїм зміс-
том є неоднозначним, дискусійним і вимагає самостійного осмислення студентами та 
студентками.

Проте останнім часом в академічному середовищі навіть найбільш розвинутих країн 
Заходу зростає невдоволення наявною системою навчання та набуває поширення думка 
про недостатність використання окремих новітніх освітніх методик. Йдеться про посту-
пове визрівання в надрах нинішньої системи вищої освіти розуміння необхідності запро-
вадження радикальних змін, які започаткують трансформацію всієї парадигми вищої осві-
ти. Важливим у теоретичному плані кроком на цьому шляху стала публікація в 1995 році 
статті Роберта Бара та Джона Тата «Від викладання до навчання: нова парадигма вищої 
освіти». Суть заміни однієї парадигми іншою полягає в новому розумінні процесу навчан-
ня та ролі навчального закладу, який повинен не стільки забезпечувати навчання, скільки 
виробляти навчання, використовуючи для цього всі можливі засоби [7: 13]. Ці парадигми 
відрізняються самою філософією освіти, місією та цілями ВНЗ, критеріями успіху, струк-
турою навчання, теоретичними засадами, продуктивністю, природою ролей викладача та 
студента. Нова місія вузу полягає не в тому, щоб передавати знання від викладачів до сту-
дентів чи пропонувати програми та курси, а в тому, щоб створювати навчальну ситуацію й 
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навчальне середовище, досягати того, щоб студенти та студентки відкривали та констру-
ювали знання, і дозволити різним групам студентів та студенток досягти успіху. Йдеться 
також про те, щоб відновити багато в чому втрачену цілісність освіти, яка зараз навіть 
у найкращих університетах виступає у формі атомізованих, відокремлених, роз’єднаних 
курсів. Необхідно створювати сприятливі для студентів умови, за яких вони б «оволодіва-
ли функціональними структурами, що базуються на знаннях, а не обмежувались коротко-
терміновим утриманням в розумі розрізнених, вирваних з контексту уривків інформації», 
щоб вони розуміли широкий контекст отриманих знань [7: 22].

В основі нової парадигми лежить і нова теорія навчання, згідно з якою знання – це 
не те, що знаходиться десь «ззовні», а те, що відбувається в розумі людей і формується 
на основі індивідуального досвіду. У центр процесу навчання замість викладача вихо-
дить фігура студента, який контролює хід усього процесу, впливає на його зміст і темп 
[І: 14]. Змінюється і природа ролей основних акторів процесу навчання. Якщо у старій 
парадигмі викладач виступає в ролі актора – «мудреця на сцені», то в новій – тренера, 
який взаємодіє з командою. Якщо модель «парадигми викладання» полягає в читанні 
лекцій, то модель «парадигми навчання» полягає в розробці та реалізації командної гри. 
«Нова роль викладача є крок уперед тому, що він не тільки розробляє план гри, але також 
створює нові кращі ігри, які краще виробляють навчання» [9: 268].

Розуміння необхідності переходу вітчизняної освіти на нову філософію освіти та 
нову модель педагогічної діяльності було висловлене на іі Всеукраїнському з’їзді праців-
ників освіти у виступі міністра: «Не тільки гуманна педагогічна етика повинна утверди-
тись у навчальних закладах. Не менш важливим є застосування особистісно орієнтова-
них педагогічних технологій. їх сутнісними ознаками є навчання і виховання особистості 
з максимально можливою індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку і само-
навчання, осмисленого визначення своїх можливостей І життєвих цілей. Такий тип нав-
чання орієнтується на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, 
авансуванні успіху» [2].

Як підкреслював американський психолог Лоренс Колберг, особистість здатна здій-
снювати високоморальні вчинки незалежно від загальноприйнятих цінностей і норм, 
усвідомлювати можливі протиріччя між різними моральними переконаннями, робити 
узагальнення щодо наслідків тих чи інших дій. Так кристалізуються власні судження та 
переконання особистості стосовно того, що є «добрим» і що «поганим», власне мораль-
не почуття, універсальні та послідовні етичні принципи. Високоморальні особистості 
позбавлені егоцентризму та висувають до себе такі ж самі вимоги, як і до інших [5: 106-
107].

Чи погляди українських викладачів відповідають саме таким установкам? Швидше 
ні. Викладачі значно більшою мірою зорієнтовані на традиційне розуміння виховного 
процесу у ВНЗ, який полягає у прищепленні існуючих у суспільстві цінностей і традицій, 
а не у вихованні дійсно моральної, автономної особистості, у якій закладено необхідний 
потенціал для саморозвитку, у тому числі й морального самовдосконалення.

Серед базових принципів педагогічної діяльності, найбільш дискусійними виявили-
ся питання впровадження педагогіки партнерства та проблема поєднання професійних і 
особистісних якостей студентів. Указані питання цілком закономірно є дискусійними за 
сучасних умов. Так, педагогіка партнерства приходить на зміну авторитарним стосун-
кам між викладачем і студентом, стосункам домінування першого над останнім. Слід 
підкреслити, що ця позиція тісно пов’язана зі сприйняттям студента як особистості зі 
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своїм світовідчуттям, ціннісним виміром. Але такий підхід вимагає зміни, перш за все, 
викладача, який не завжди готовий до цього. Дискусійний характер цієї проблеми відби-
вається й у позиціях стосовно формування особистості студента поряд із його професій-
ним формуванням.

Чи може викладацький загал підтримувати достатньо високий рівень професійної 
компетенції при обмеженому доступі до наукової інформації за межами країни, слабкому 
комп’ютерному та лабораторному забезпеченні, нестачі наукової та методичної літера-
тури, недієвості інституту підвищення кваліфікації, про що говорять самі педагоги, при 
сучасних надшвидких темпах оновлення наукової інформації та технологій викладання? 
Мабуть, що ні.

Додатковим прямим аргументом на підтвердження критичної позиції стосовно роз-
повсюджених методик викладання може бути думка студентів. Опитування в десяти ВНЗ 
східної України засвідчило існування серйозних проблем у стосунках студентів і викла-
дачів, пов’язаних із методами викладання [6: 52]. До рис «ідеального» викладача абсо-
лютна більшість студентів віднесла чотири: повагу до особистості студента, розуміння 
Його проблем і готовність допомогти порадою, інтелігентність та об’єктивність в оцін-
ці. «Нелюбий» викладач – майже точне зворотне віддзеркалення. Він проявляє неповагу 
та грубість у ставленні до студентів, байдужий до їх проблем, занудливий моралізатор, 
необ’єктивний в оцінках.

На додаток до цього, характер спілкування з більшістю викладацького складу 83% 
студентів та студенток оцінили як формальний. Таким чином, сьогодні, як правило, 
викладачі не в змозі забезпечити інтенсивне й індивідуалізоване спілкування зі свої-
ми студентами, а знеособлене, деіндивідуалізоване навчання нині не може визнаватись 
ефективним. Перевантаженість викладацького корпусу, з одного боку, і перебування в 
полоні авторитарної моделі стосунків зі студентами, з іншого, стоять вагомими пере-
понами на шляху вдосконалення якості результатів роботи нашої вищої школи. Правда, 
вказана проблема не виключно наша, вона має місце й у багатьох інших освітніх систе-
мах. Звернемо увагу також на те, що з боку студентських мас усе ще не існує сформова-
ного, достатньо сильного запиту на педагогіку нової моделі[3: 38].

До професійних якостей, які користуються найбільшою пошаною серед студентів, 
відносяться вміння просто й дохідливо пояснити матеріал поряд із глибоким знанням 
свого предмета, а також уміння цікаво проводити заняття й особиста висока культура. 
Менше студентів здатні оцінити такі професійні риси, як ерудиція, багатосторонність 
знань, розвиток самостійності мислення, ув’язування теорії з практикою майбутньої 
професії, висвітлення останніх наукових і технічних досягнень, без використання яких 
готувати фахівців сучасного рівня неможливо. Отже, маємо помітне домінування орієн-
тації на викладача – транслятора професійних знань і еталон культури. Тоді як розуміння 
зростаючої важливості рис матеріалістично-прагматичних рольових позицій викладача, 
таких, зокрема, як уміння стимулювати й формувати самостійне та гнучке мислення, го-
тувати його до розв’язання життєвих проблемних ситуацій, до постійного оновлення та 
практичної корисності, широко не сформоване[3: 42].

Наступним важливим елементом нової педагогіки, який давно й міцно укорінився 
в західній системі вищої освіти, але з великими труднощами торує собі шлях у стінах 
вітчизняних вищих навчальних закладах, є право вибору навчальних дисциплін. Одним 
із важливих моментів при формуванні навчальних програм є врахування міждисциплі-
нарності, яка уможливлює гнучкість і вибірковість. Відсутність свободи індивідуальної 
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траєкторії студента та брак можливості вибору навчальних дисциплін – одна з найслаб-
ших ланок формування навчального процесу у вищих навчальних закладах України. 
Однак чи не найбільшою вадою є наявність державних стандартизованих обов’язкових 
предметів і дисциплін (на рівні 70% від усіх), які часто невмотивовані і які не підлягають 
оновленню та модернізації. Тільки 30% відводять на курси, які можуть пропонувати самі 
ВНЗ. Так чи інакше, усі питання формування навчальних планів і програм торкають одне 
з найболючіших питань – питання автономії ВНЗ та академічних свобод. Мусить відбу-
тися перерозподіл обов’язків між Міністерством освіти і науки та вищими навчальними 
закладами, особливо в питанні змісту вищої освіти, права університету мати своє уні-
кальне обличчя, про що б засвідчували різні (а не однакові) дипломи, і, зрештою, справж-
ній рейтинг вищих навчальних закладів [4].

Наступна педагогічна складова – багаторівневість і гнучкість системи освіти. У да-
ному випадку диференціація позицій має мінімальну кількість соціальних детермінант. 
За гнучкість і багаторівневість системи освіти висловлюються викладачі-оптимісти 
(вони взагалі з надією й ентузіазмом дивляться на реформи в освіті). Особливо ж значну 
підтримку гнучка, різноманітна система освіти знаходить серед тих, хто працює у ВНЗ 
недержавної форми власності. Та ж частина професорсько-викладацького складу, яка 
сприймає реформування з недовірою, вважає, що запровадження багаторівневої системи 
вищої освіти лише зруйнувало її цілісність, заплутало її.

Ще одна складова, яка має мінімальну кількість соціальних детермінант – існуюча 
лекційно-семінарська система занять. За її зміну виступають ті, хто вважає, що поперед-
ня система освіти була гіршою; що якість освіти покращилася за останні роки реформу-
вання. Таким чином, підтримка цього ключового елементу старої, традиційної моделі ос-
вітянської діяльності глибоко вкорінена у свідомість вітчизняних педагогів і залишається 
на досить високому рівні.

У зв’язку з цим не можна додатково не зазначити, що лекційно-семінарська система 
побудована на монолозі й тому є вкрай неефективною. Ефективність будь-якої освітньої 
моделі значною мірою залежить від правильно обраної моделі комунікації. У вітчизняній 
системі вищої освіти домінуючою формою комунікації протягом кількох десятиліть був і 
залишається монолог як під час лекції, коли знання механічно транслюються від викла-
дача до студента, так і в ході семінару, коли студенти відповідають у такій самій моноло-
гічній формі. При цьому викладач виступає в ролі своєрідного полюсу, навколо якого й 
відбувається комунікація. Таким чином, на практиці реалізується модель односторонньої 
комунікації [6: 22]. Нова ж модель педагогічної діяльності побудована на використанні 
активних методів навчання, які передбачають як необхідну складову зміну моделі ко-
мунікації, а саме: перехід від монологу до діалогу, «багатопозиційного навчання,.. де 
відсутня сувора полярність І концентрація на точці зору викладача» [8: 655].

На додаток, традиційна модель, побудована на уявленнях про передачу необхідного 
змісту навчання, закономірно призводить до значного перевантаження як викладачів, так 
і студентів аудиторними заняттями. 1 цей факт має ше один негативний наслідок: суб’єкти 
навчального процесу поставлені в такі умови, коли часу на творчу діяльність, на просте 
осмислення навчального матеріалу катастрофічно не вистачає. Викладач має вмістити 
максимально можливий обсяг матеріалу в текст лекції, а студент -встигнути запам’ятати 
якнайбільший обсяг інформації. Критерії оцінювання студента також будуються, вихо-
дячи з цієї механістично-репродуктивної моделі. Така модель глибоко вкорінюється в 
свідомість учасників освітнього процесу та позбавляє їх можливості вільного пошуку 
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та самостійного прийняття рішень. Безумовно, що за таких обставин неможливою стає 
реалізація завдання з формування активної, творчої, незалежно мислячої особистості та 
громадянина, який відповідально ставиться до своїх обов’язків, готовий приймати власні 
рішення й нести відповідальність за їх наслідки. Нова ж модель навчальної взаємодії до-
помагає людині повірити у власні сили, у цінність власних думок і власного досвіду, ово-
лодіти вмінням використовувати їх для конструювання нового власного знання [10: 44].

Дуже важливим постає питання про співвідношення формування професійних і осо-
бистісних якостей студента у стінах вищого навчального закладу. Ця проблема торкаєть-
ся широкого кола проблем, бо пов’язана з вибором моделі освіти. Сучасна, «особистісно-
центрована» модель робить наголос не просто на оволодінні професійною майстерністю, 
певними фаховими знаннями, вміннями та навичками, але й на формуванні творчої, 
всебічно розвинутої особистості, на розкритті її потенціалу, її самовдосконаленні та са-
мореалізації [6: 73].
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Через механізм вироблення цінностей, що лежать в основі свідомості мовця, розгля-
даються причини, що дають перевагу російській мові навчання. Пропонується заміна 
мовних ролей у навчальному процесі, що поліпшить мовну ситуацію у сфері навчання 
іноземців в Україні.

Ключові слова: білінгвізм, цінності, мовна ситуація, мовна політика.
В статье исследуется проблема языка обучения иностранных студентов в высших 

учебных заведениях на территории центральной и восточной Украины в условиях би-
лингвизма. Через механизм создания ценностей, которые лежат в основе сознания поль-
зователя языка, рассматриваются причины, из-за которых в сфере обучения иностран-
ных студентов отдают предпочтение русскому языку. Предлагается замена языковых 
ролей в обучающем процессе, что поможет улучшить языковую ситуацию в сфере обу-
чения иностранцев в Украине.

Ключевые слова: билингвизм, ценности, языковая ситуация, языковая политика.
Problem of language, which is teach foreign students in higher educational establishments 

on territory of central and east Ukraine in the conditions of bilinguizm explored in the article. 
Alues, which are basis of consciousness for user of language, are studied. Reasons which in 
teaching of foreign students give a preference Russian, examined. Replacement of linguistic 
roles is offered in the process of teaching. It will help to improve a linguistic situation in the 
field of education of foreigners in Ukraine.

Key words: bilinguizm, values, linguistic situation, linguistic policy.

Економічний і політичний рух української держави зумовлюють модернізацію ос-
вітньої системи на всіх її ланках. У національній програмі «Освіта» («Україна ХХI ст».) 
1993 р., Національній доктрині розвитку освіти визначено перспективи розвитку цієї га-
лузі на кінець ХХ – першу чверть ХХI ст. Довгострокова стратегія освіти є основою для 
України як високорозвиненої, демократичної правової держави.

В Україні в останні десятиліття науковці основну увагу приділяли вивченню різних 
аспектів українсько-росіського білінгвізму, питанням мовної ситуації, мовної політики 
(Г. П. Їжакевич, Т. К. Черторизька, Н. Г. Озерова В. М. Брицин, М. Т. Масенко, О. О. Та-
раненко та ін.). Як зазначає Л. Масенко, «Одним із основних об’єктів соціолінгвістичних 
досліджень в Україні має стати українсько-російський білінгвізм, формування й розвиток 
якого відбувався під тиском асиміляційної політики Російської імперії в обох її іпостасях – 
самодержавній і комуністичній. [6: 1]. Дослідники аналізують вплив суспільства на мовну 
компетенцію та мовну поведінку членів соціуму, а також на вибір мовних засобів у певно-
му мовному континуумі. Але мало уваги приділяється вивченню мовного питання у сфері 
вищої освіти іноземних студентів у вищих навчальних закладах (далі ВНЗ) України.

Сучасна інтеграція України до світової системи освіти посилює її роль і відповідаль-
ність за підготовку фахівців зарубіжних країн. Стратегічним завданням державної освіт-
ньої політики є вихід на ринок світових освітніх послуг. В умовах ринку українська осві-
та є перспективною для багатьох країн СНД, Китаю, країн Африки, Латинської Америки, 
країн Європи та ін. «Реалізація курсу на європейську інтеграцію України є невід’ємним 
елементом внутрішніх реформ, спрямованих на ... розвиток демократії, становлення гро-
мадянського суспільства, забезпечення гарантій верховенства права, свободи слова, за-
хист прав і свобод людини, зміцнення національної безпеки» [4: 7].

У числі головних завдань загальнодержавної програми є удосконалення системи 
вищої освіти та системи підготовки іноземних фахівців в Україні згідно з сучасними 
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 вимогами, включаючи систему сертифікації ВНЗ і дипломів про вищу освіту. Потік іно-
земних студентів з кожним роком збільшується. Держава має подбати про велику кіль-
кість іноземців, які зараз фактично доповнюють російськомовне населення України. Це 
не сприяє зростанню авторитету України на міжнародній арені.

Метою нашого дослідження є визначення стратегії мовної політики у процесі нав-
чання іноземних студентів у ВНЗ України в ситуації білінгвізму. Мета зумовлює такі 
завдання: розглянути історичні, соціально-економічні, політичні та соціокультурні умо-
ви для навчання іноземців; охарактеризувати офіційний і фактичний статус української 
мови та її ролі в освіті й побуті іноземних студентів; визначити механізми обрання мови 
як інструменту навчання іноземців, що має стати головним чинником у стратегії рефор-
мування освіти іноземців в Україні.

Соціолінгвістичний аспект передбачає дослідження суспільних функцій і сфери за-
стосування мови у спільноті іноземних студентів в Україні, вияв соціально-психологіч-
них, політичних чинників, що зумовлюють мовну політику, спрямовану на віддалення й 
несумісність навчання іноземних і українських студентів у спільних групах у ВНЗ. Про-
блеми навчання іноземних студентів розглядаються в аспекті складної мовної ситуації 
на території України. За статистикою в Україні кожного року навчається кілька тисяч 
студентів із країн близького й далекого зарубіжжя. Відомо, що, наприклад, у Львівських 
та інших університетах Західної України навчання іноземних студентів забезпечується 
українською мовою, тоді як у Київських, Харківських та інших університетах Східної 
України та АРК Крим мова навчання – російська.

Україна – багатонаціональна держава, де функціонує українська державна мова. Це 
має передбачати навчання українською мовою. Але реальне становище, як відомо, не 
відповідає вимогам, бо на певних територіях України разом з українською співіснує 
російська мова. Регіональна специфіка поширеності української та російської мов ви-
являє територіальну незсинхронізованість мовного розвитку країни. У ВНЗ на тери-
торії центральної, східної України і Криму з радянських часів продовжується навчання 
іноземців російською мовою з використанням усталеної методики навчання російської 
мови як іноземної. Попри всі офіційні державні документи, що скеровують навчання 
іноземних студентів в українських ВНЗ, проблема викладання української мови на по-
чатковому і просунутому етапах не втрачає сьогодні своєї актуальності. Постає низка 
питань, пов’язаних із цією проблемою.

Україна не єдина держава з багатонаціональним населенням. Досвід інших країн по-
казує вирішення подібних проблем через державну чітку мовну політику. Надання вищої 
освіти у Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Франції, США, Японії 
здійснюється лише державною мовою [4: 40-82]. Підкреслемо, закон про освіту гово-
рить, що «Навчання студентів-іноземців в Україні за окремими винятками здійснюється 
українською мовою. ... Формально іноземець повинен відповідати тим самим вимогам, 
що й український абітурієнт» [4: 108].

Сучасний етап у розвитку лінгвістичної науки характеризується докорінною зміною 
базисної наукової парадигми, поворотом до розгляду мовних явищ під антропоцентрич-
ним кутом зору. Це призвело до нового розуміння таких лінгвістичних понять, як знак і 
його семантика. Концепція української мови як іноземної базується на таких основних 
мовних поглядах: 1) мова як знакова система для розшифрування інформації; 2) мова 
– засіб оформлення й регулювання інформаційних потоків. Ідеї Д. С. Ліхачова про тісний 
зв’язок мови, свідомості й культури розвивали науковці-представники лінгвокультуро-



237

логії, завданням яких було вивчення й опис взаємовідношення мови і культури, мови 
і етносу, мови і народного менталітету [5: 93]. Досліджуючи типи мовної поведінки в 
мультилінгвальній ситуації, Бікова Н. М. робить висновки, що мовна поведінка молоді 
формується під впливом мови навчання та ціннісних орієнтацій [1: 15].

Виділяють основні соціальні чинники, що безпосередньо впливають на вибір мови 
спілкування: комунікативна сфера, мовна (мовленнєва) компетенція мовця, а також тра-
диції, звичаї, що прийняті у спільноті. Це стосується мовців, які володіють не менше, ніж 
двома мовами й віддають перевагу одній. Чинники, що впливають на вибір мови нав-
чання іноземних студентів, лежать в іншій площині. Обрання країни навчання іноземці 
здійснюють на батьківщині. Цьому передує віртуальне знайомство з країною: соціаль-
но-економічним розвитком держави, станом (стабільністю / нестабільністю) політичної 
ситуації, правовими особливостями, розвитком культури, освіти, природними умовами, 
можливостями майбутнього особистого професійного зростання, економікою країни на 
зовнішньому ринку. Мова навчання стоїть лише після таких факторів. Якщо один із за-
значених пунктів не задовольняє іноземця, вибір мови втрачає для нього актуальність.

Одне з найважливіших завдань міжнародної вищої освіти в Україні, де здійснюється 
підготовка майбутніх фахівців, полягає в розвитку їх комунікативно-професійного по-
тенціалу, формуванні на цій підставі відповідної готовності до здійснення комунікатив-
них функцій у навчально-професійній діяльності.

В основу вибору ефективної стратегії комунікації покладено цінність, релевантну 
для індивідума або соціуму. На її основі оформлюються ціннісні орієнтації – «узагальне-
на концепція природи, місця людини в ній, відношення до людини, уявлення про бажане 
чи небажане в міжособистісних стосунках і стосунках людини з навколишнім світом» 
[7: 165] Мовна особистість із ціннісних орієнтацій формує простір мовленнєвого впливу 
та взаємодії. Згідно з матеріалами соціологічного дослідження «Етнічна самосвідомість 
особи», здійсненого відділом етнокультурних досліджень Інституту соціології НАН Ук-
раїни, більше половини респондентів-українців відповіли, що мова є для них головною 
цінністю, яка обслуговує людей одного етносу [3: 16]. Цінності можуть бути універ-
сальними, етнічними, індивідуальними. Їхні конфігурації відображають закономірності 
оперування ціннісними смислами в умовах того чи іншого лінгвокультурного соціуму. 
У контексті міжособистісного спілкування вибір цінності, що об’єднує співрозмовни-
ків, забезпечує синхронізацію ментальних процесів. Отже, у радянському союзі мовну 
особистість формували цінності комуністичного спрямування, що спиралися на російсь-
ку мову, за рахунок якої збільшувалася кількість прибічників побудови комуністичного 
конгломерату.

Уже як понад 15 років Україна обрала курс європейської інтеграції, а й досі на місцях 
не можуть відмовитися від готових формул, основаних на комуністичних цінностях, що 
залишилися відлунням радянського союзу. Дослідниця Богиня Л. В. слушно підкреслює, 
що «умови життя й навчання в регіонах східної та центральної України ставлять інозем-
ців у досить скрутне становище: вони живуть й навчаються у двомовному українсько-
російському середовищі з перевищенням російської мови» [2: 44]. Але слід уточнити, 
у яких сферах життя й діяльності перевищує російська мова, які причини цього, як це 
стосується життя й навчання іноземних студентів.

Не всі науковці поспішають перекладати навчальні курси на українську мову. Отож 
маємо таку правдиву картину – на папері зазначена мова викладання українська, а ре-
ально – російська. Це стало можливим, бо підзвітні лише документи. За статистикою, 
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наприклад, у Харківських 46 вищих навчальних закладах III-IY рівнів акредетації нав-
чається українською мовою 100,3 тис. студентів (78,1% від загальної кількості). Статис-
тика також свідчить про позитивну динаміку в напрямку розширення сфери функціо-
нування української мови, збільшення (до 76%) чисельності викладачів, які проводять 
навчання державною мовою, зростання кількості та обсягу навчальних дисциплін (до 
97%), які викладаються українською мовою, функціонує 114 українознавчих кафедр, 
90 факультетів та 76% груп є україномовними [8: 146-147]. Якщо 97% навчальних дис-
циплін викладають українською мовою (що сумнівно), чому на підготовчих факультетах 
іноземні студенти вивчають російську мову?

Старі кадри вищої освіти переважно здобували цю освіту російською мовою із закла-
данням тих цінностей, про які було вищесказано, – так що для них не актуальне питання 
переходу вищої школи на українську мову. З часів радянської влади важко викорінюється 
командно-посадовий протекціонізм і денаціоналізація вищої школи, через що з кожним ро-
ком падає культурний, інтелектуальний, професійний рівень дипломованих «спеціалістів». 
Треба докласти немало зусиль для того, щоб змінити не лише мову, а й концептуальні цін-
ності. Напевне, швидше середня школа виховає нове покоління українців-патріотів, які 
прийдуть до вищої школи й будуть вимагати викладати українською мовою.

Соціологічні опитування показують, що певний прогрес спостерігається в адміні-
стративно-діловій та освітній галузях. Дослідники звертають увагу на ті обставини, що 
на певному етапі навчання іноземці відчувають потребу знання української мови. І з цією 
метою на багатьох підготовчих відділеннях читають факультативний курс української 
мови в обсязі 36 годин. Головною метою таких курсів є підготовка іноземців з побуто-
вих тем для спілкування з україномовним населенням. У цьому питанні спостерігаємо 
протиріччя. Побутове мовлення населення, як відомо, в східних районах України та АРК 
Крим переважно російське. Російська мова залишається головним засобом спілкування 
в неформальних ситуаціях міської комунікації, в масовій культурі міста. Отже, постає 
питання: чи не варто змінити мовні ролі? За чинним законом навчання у ВНЗ України 
має здійснюватись українською мовою, – значить іноземні студенти мають навчатися, 
починаючи з підготовчого факультету, українською мовою, щоб вливатися до складу 
українських груп із першого курсу. Російську мову іноземні студенти можуть вивчати 
факультативно – для побутового вживання. В Україні переважна більшість населення 
володіє українською мовою. За потреби, якщо іноземці будуть спілкуватися українською 
мовою, це не буде проблемою для вирішення будь-яких їхніх питань. Представники вла-
ди, освіти, державні службовці зобов’язані надавати громадянам консультації, якщо це 
необхідно, державною мовою.

Мовне середовище для іноземних студентів в основному створюється колом людей, 
професійна діяльність яких накладає певні обов’язки. Для фахівців не буде проблемою 
підготовка культурних заходів українською мовою. Формуючи україномовне середовище 
на засадах впровадження української мови до масової культури, іноземним студентам на-
дається можливість відчувати самобутність традицій українського народу. Слід залучати 
до лінгвокультурознавчого курсу українські документальні, художні, мультиплікаційні 
фільми, що збагатить світобачення іноземців, надасть цікавої позитивної інформації про 
нову країну.

Для іноземних студентів основним аспектом вивчення мови є навчально-професійна 
сфера, важливим складником якої є ділове спілкування. Ділова комунікація – це соціаль-
но зумовлена сфера комунікативної активності людини, в основу якої покладено про-
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фесійну діяльність, що визначає функціональну специфіку обміну інформацією та інте-
грує такі риси, як смислове навантаження, соціальний статус комунікантів, їхню роль і 
ступінь мотивування участі у процесі спілкування. Відомо, що українські студенти всіх 
факультетів вивчають курс «Українська ділова мова», так що іноземні студенти також 
змушені його вивчати. Виникає питання: чи можливо іноземному студентові на основно-
му курсі повноцінно вивчати цей предмет без попереднього вивчення української мови. 
В університетах на сьогодні незлагоджена робота підготовчих і основних факультетів.

Наступне питання – забезпечення навчальних курсів науково-методичною літерату-
рою. За останнє десятиріччя українська науково-методична література значно збагати-
лася. Це закономірно. Згадаймо, таке явище спостерігалося у 20-х роках ХХ ст., коли 
з’являлася велика кількість різних типів словників і підручників українською мовою. 
Допоки радянська влада не внесла свої корективи. Сталін у 1933 р. визначав небезпеку 
ренесансу української культури в тому, що він може набути характеру боротьби за від-
чуження української культури і громадськості від загальнорадянської, боротьби проти 
російської культури. Уся плідна праця мовознавців 1920-х років була оголошена «шкід-
ницькою й націоналістичною», а видання тих років були заборонені. Такі дії дали відо-
мий результат, що ми спостерігаємо сьогодні.

За радянської доби масова культура спиралася на російську мову, а українська мова 
змушено поступалася своїми позиціями з натиском бюрократичних вимог, доки не втра-
тила своєї актуальності. Українська мова залишилася для високої культури. Повільно 
самостійно вона просувається до масової культури. Але це необхідна умова для повер-
нення до своїх функцій. Тут українська інтеліґенція має стати на бік підтримки масової 
культури – вливатися до головної течії загального українського життя, а не бути сторон-
нім наглядачем чи маргиналом. Колективна влада масової культури править життям су-
часної молоді. На молодь, як відомо, великий вплив має музика сучасних жанрів. Напри-
клад, серед міської молоді однією з найпопулярніших є радіохвиля «Kiss-FM». Вважаємо 
за зразок для інших впровадження на радіо української мови. Тут можна почути живе 
українське спілкування. Через ефект популярної музики, цікавих для молоді вікторин, ігр 
у прямому ефірі українська мова підсвідомо входить у комунікацію з позитивними емо-
ціями, почуттям радості й доброго настрою. Отже, українська мова у молоді не викликає 
спротиву від улюбленої радіохвилі. Такі спостереження говорять про психологічну го-
товність молодого населення до дерусифікації мовно-культурного простору України.

Викладання української мови як іноземної має давню традицію за кордоном на 
відміну від України. У кожній країні, де є офіційна організація української діаспори, у 
найавторитетніших університетах світу студіюють курс української мови, що забезпе-
чується відповідними навчальними посібниками. За кордоном українську мову вивчають 
не лише українці, а й усі бажаючі з перспективою культурних та економічних зв’язків із 
Україною (відомі підручники з української мови для англо-, франко-, російськомовних та 
інших студентів). Проблеми української мови як іноземної з 1993 року в полі зору фах-
івців [9, 10]. З 1996 року діє науково-методичний семінар «Теорія і практика викладання 
української мови як іноземної» на базі кафедри українського прикладного мовознавства 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, де обговорюються стан і про-
блеми викладання української мови як іноземної. Кожного року фахівці видають підруч-
ники, посібники, навчальні програми, словники, розмовники. Отже, ми здатні забезпе-
чити навчання іноземців українською мовою. Під час вступу іноземців до ВНЗ України 
на підготовчий факультет необхідно попереджати їх, не приховувати інформацію про 
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мову навчання на основних курсах різних факультетів. Наприклад, якщо мова навчання 
на філологічному факультеті українська, то на підготовчому факультеті студенти мають 
навчатися українською мовою; якщо в медичному університеті всі предмети викладають 
російською, то й на підготовчому факультеті іноземці мають вивчати російську мову.

Не обходить мовна проблема сертифікатного навчання іноземців з метою надання їм 
можливості жити, працювати в Україні, отримати українське громадянство. З цією метою 
слід створювати центри тестування, які дозволять іноземцям на будь якій стадії навчання 
перевірити свій рівень володіння українською мовою відповідно до вимог держави.

Освіта в різних країнах здобувається державною мовою. Українська мова є рівною й 
повноцінною серед інших мов світу, спроможна обслуговувати всі сфери людської діяль-
ності й, у першу чергу, сферу освіти. «Здійснення навчального процесу українською мо-
вою в Україні має виняткове значення й тому, що саме воно уможливлює розв’язання 
однієї з найважливіших проблем сучасності – проблеми морального виховання сучасної 
молоді» [11: 37].

Концепція викладання української мови як іноземної передбачає цілісний підхід до 
вивчення мовної системи на основі країнознавства, а через неї формування цінностей, 
що забезпечать успішність комунікації від міжособистісного рівня до рівнів соціумів. 
Застосування української мови як інструменту навчання іноземних студентів дасть мож-
ливість зробити доступними надбання українського народу в галузі науки, освіти і куль-
тури для широкої світової спільноти. Створення в Україні нового суспільства має бути на 
засадах різновекторності, відійти від монополії російської мови, зберігати й поновлюва-
ти іманентні для українців духовні й моральні ознаки.

Вивчення мовної ситуації різних регіонів, українсько-російського білінгвізму, мі-
шаних форм мовлення лишаються актуальним завданням українських соціолінгвістів. 
У ВНЗ центральної і східної України на сьогодні актуальним і проблемним є питання 
вибору мови навчання іноземних студентів, а разом із цим залишається ряд невирішених 
завдань – вироблення навчальної програми з української мови як іноземної на всіх рівнях 
навчання й за всіма спеціальностями. Для комплексного вирішення цих проблем необ-
хідно дотримуватись послідовності в навчанні іноземних студентів української мови й 
обов’язково дотримувати єдиний мовний режим підготовчого й основних факультетів.

Українські мовознавці на різних ділянках працюють у напрямках поліпшення функ-
ціонування й розвитку української мови. Одним із основних напрямків мовно-культурної 
державної політики має стати стратегія реформування навчання іноземців у ВНЗ України, 
що сприятиме поліпшенню культурного україномовного середовища, формуванню нових 
відносин на внутрішньому ринку освіти й зовнішньо-економічній діяльності України.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

У статті розглядаються психофізіологічні особливості дітей дошкільного віку, які 
сприяють навчанню іноземній мові. Даються деякі рекомендації щодо організації проце-
су навчання у дошкільних навчальних закладах України.

Ключові слова: дошкільний період, психофізіологічні особливості, навчання інозем-
них мов.

В статье рассматриваются психофизиологические особенности дошкольников, 
благоприятствующие обучению иностранному языку. Даются некоторые рекомендации 
по организации учебного процесса в дошкольных учебных заведениях Украины.
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The article focuses on psychological and physiological peculiarities of children of 3-7 years 
old. Some recommendations on organization of education in Ukrainian pre-school entities are 
given.
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Общемировые процессы информатизации и интеграции определяют важность обу-
чения иностранным языкам в Украине. На сегодняшний день дети приступают к изу-
чению иностранного языка уже в младших классах, и этим объясняется правомерность 
интереса педагогов к проблемам начального этапа обучения, в частности, к вопросам 
создания эффективных условий организации учебно-воспитательного процесса.

Возрастные особенности младших школьников довольно часто оказываются в цен-
тре внимания современных украинских исследователей (З. Богуславская, О. Мысечко, 
Л. Макаренко, В. Редько, Ю. Федусенко, А. Усова и др.), необходимость их учета при 
организации обучения иностранному языку не вызывает у специалистов сомнений.

Гораздо меньший научный интерес на современном этапе, судя по публикациям в 
специализированных периодических изданиях, привлекают возрастные особенности де-
тей моложе семи лет. Между тем в Украине отмечается рост числа дошкольных учебных 
заведений, образовательные программы которых включают в себя иностранный язык в 
качестве учебной дисциплины. Деятельность данных учреждений нуждается в серьез-
ном психолого-педагогическом обосновании.

Предметом данного исследования является рассмотрение психофизиологических 
особенностей дошкольников, способствующих обучению иностранному языку.

Согласно традиционной периодизации возрастного развития человека от момента 
рождения до одного-двух месяцев ребенок считается новорожденным. Возраст от од-
ного-двух месяцев до года называют младенческим. Ранее детство – это период жизни 
человека от одного до двух лет. Наконец, дошкольный возраст – это период жизни от 
трех до семи лет.

Анализ литературы по вопросам обучения иностранному языку в дошкольный пери-
од позволяет говорить о том, что основное внимание данной проблеме уделялось в 70-
80-е годы прошлого века и было связано прежде всего с именем проф. Ш.Амонашвили и 
всесоюзным экспериментом по обучению в школе с шести лет.

Геополитические изменения не позволили завершить столь масштабное исследо-
вание в СССР и, соответственно, прийти к однозначному выводу о результативности 
раннего начала обучения иностранным языкам, однако практические результаты, полу-
ченные в то время, и их теоретический анализ, представленные в ряде статей 90-гг. про-
шлого века, представляют интерес для современной науки.

Широко известно высказывание Ш. Амонашвили о том, что двухлетний ребенок мог 
бы заговорить сразу на двух-трех языках при условии его роста в разных сосуществую-
щих языковых средах: «Если бы мать говорила с ребенком только на грузинском языке, 
отец – только на русском, бабушка и дедушка – только на английском, то ребенок без 
труда начал бы говорить с каждым из них на том языке, на котором они говорят с ним, не 
путая языки и даже не понимая вначале, что говорит на разных языках» [2: 24].

Ученый объясняет возможность подобного явления уникальными свойствами рече-
вой функции ребенка, обеспечивающей жизнеспособность огранизма. Н. Горлова также 
отмечает, что эта речевая функция, обеспечивая восприятие и усвоение сразу нескольких 
языков, существует и функционирует до 10-11 лет и является базисом для развития ре-
чевых механизмов осмысления, долговременной и оперативной памяти, механизма опе-
режающего отражения [3].

И все же даже ранее обучение второму языку в дошкольных учреждениях должно 
быть организовано принципиально иначе, чем усвоение родного языка, в частности, опи-
раться на мышление и волю ребенка.
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В целом анализ литературы по физиологии, психологии и педагогике позволил вы-
делить следующие особенности дошкольного развития ребенка, являющиеся значимыми 
для обучения иностранному языку:

способность овладеть речью проявляется уже на первом году жизни ребенка, когда 
младенец может без труда произносить до 75 различных фонем при том, что в состав 
основных языков мира входят от 15 до 85 фонем;

возраст от года до трех лет является наиболее благоприятным для развития речи: 
овладения ритмико-интонационной структурой слова, формированием фонематического 
восприятия всех звуков, постановки правильного произношения, овладения активным 
словарем, усвоения грамматических конструкций и формирования чувства языка;

игровая деятельность, являющаяся в возрасте 3-7 лет ведущим видом деятельности 
ребенка, способствует развитию произвольного внимания, воображения, произвольной 
и смысловой памяти;

механистическая, кратковременная, ассоциативная память ребенка характеризуется 
сензитивностью в дошкольный период;

с 4 до 10 лет определяется локализация основных функций как в левом, так и в пра-
вом полушарии головного мозга, что обеспечивает возможность оперирования значи-
тельным объемом информации как на речевом, так и вербальном уровне (Н. Горлова, 
А. Климентенко, О. Петровский, Ю. Федусенко).

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что дошкольный период 
является очень благоприятным для начала изучения иностранного языка, эффективность 
обучения иностранному языку в дошкольный период обусловлена целым рядом психо-
физиологических особенностей данного возраста.
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