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УДК 811.111’37.001.4                                                    
Стеванович Р. И.

(Николаев, Украина)

СиСтЕмнЫй ПодХод К тЕрминоЛогии ЭвриСтиКи

У даній статті подано системний аналіз термінології евристики – науки про 
творче мислення. Евристика – молода наука, яка сформувалася лише у ХХ столітті. 
Під час дослідження термінології евристики було використано лінгвістичний метод 
семантичного поля, логічний підхід до вивчення понятійного боку евристики та метод 
компонентного аналізу, котрий ґрунтується на тому, що значення слова можливо роз-
ділити на його складові компоненти. Було виявлено, що термінологія евристики являє 
собою дуже складну систему, що відображає розвиток самої науки евристики. Сис-
темність науки евристики відображається у наявності семантичних полів „творча 
особистість”, „творчий процес”, „ЕОМ”. У рамках виділених семантичних полів було 
виявлено ієрархічні відношення, виражені у наявності детальніших лінгвістичних угру-
пованнях. 

Ключові слова: евристика, метод семантичного поля, логічний підхід, компонент-
ний аналіз, творча особистість, творчий процес, ЕОМ, системність, ієрархічні відно-
шення.

В данной статье представлен системный анализ терминологии эвристики – на-
уки о творческом мышлении. Эвристика – молодая наука, сформировавшаяся лишь в 
ХХ веке. При исследовании терминологии эвристики был применён лингвистический 
метод семантического поля, логический подход к исследованию понятийной стороны 
эвристики и метод компонентного анализа, который основан на том, что значение сло-
ва разложимо на составляющие его компоненты. Было выявлено, что терминология 
эвристики представляет собой сложную систему, отражающую развитие самой науки 
эвристики. Системность терминологии эвристики выражается в наличии семантичес-
ких полей «Творческая личность», «Творческий процесс», «ЭВМ». В пределах выделенных 
семантических полей были выявлены иерархические отношения, которые выражаются 
в наличии более мелких лингвистических группировок.

Ключевые слова: эвристика, метод семантического поля, логический подход, 
компонентный анализ, творческая личность, творческий процесс, ЭВМ, системность, 
иерархические отношения. 

The given article presents a system analysis of the science heuristics terminology. Heuristics 
is a science of creative thinking. It is a young science formed in the XX century. While analyzing 
the heuristics terminology a linguistic method of a semantic “field” was applied together with a 
logical approach to the investigation of the conceptual side of the science heuristics. A method 
of a component analysis was used as well, which is based on the principle that the meaning of 
a word can be divided into its constituents comprising the meaning as a whole. It was found 
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out that the terminology of the science heuristics represents a complicated system reflecting 
the development of the science heuristics itself. A system structure of the science heuristics is 
expressed by semantic “fields” – “Creative person”, “Creative process”, “Computer” which 
were outlined using a logical approach to investigating the heuristics terminology. Within 
semantic “fields” was found a hierarchy expressed in the existence of smaller linguistic units. 

Key words: heuristics, semantic “field”, logical approach, investigate, component 
analysis, creative process, creative person, computer, hierarchy, terminology, linguistic units. 

В настоящее время, в эпоху научно-технического прогресса особое значение приоб-
ретает эвристика – наука о творческом мышлении, которая выработала алгоритм научно-
го творчества, отражающий стадиальность творческого процесса. Эта наука родилась 
на перекрёстке философии, логики, психологии, кибернетики, математики и, будучи не-
сводима к каждой из них в отдельности, имеет свой предмет, цель. Предметом эвристики 
является процесс научного творчества, подразумевающий диалектический синтез логи-
ки и интуиции-догадки. Цель эвристики – «исследовать методы и правила, как делать 
открытия и изобретения» [1: 132]. В задачи эвристики «… входят не только познание 
закономерностей творческого мышления, но и разработка методов, путей управления 
эвристическими процессами» [2: 5]. Основой, ядром эвристики является психология 
творческого мышления, но многие исследователи, не будучи психологами, так или иначе 
выдвигали и решали проблемы эвристики. Эвристика изучает познавательный потенци-
ал творческой личности, её психологические параметры. Личность учёного творца стоит 
в центре проблем эвристики как науки.

Эвристика – наука молодая, сформировавшаяся лишь в ХХ веке, и как у каждой 
новой науки у неё есть свои сторонники и свои противники. Вокруг неё идут жаркие 
споры, формируется она с большими трудностями, но, хотя она возникла недавно, корни 
её уходят в глубокое прошлое. Знаменитый греческий математик Папп, который жил в III 
в. до н. э. написал книгу «Сокровищница анализа» или «Искусство решать задачи», ко-
торая позднее была переведена американским математиком Д. Пойа как «эвристика» [1]. 
Французский философ и математик Декарт и немецкий учёный-энциклопедист Лейбниц 
пытались создать стройную систему эвристики. В последние годы эвристика как сама 
наука была забыта, тем не менее каждый крупный учёный от Ломоносова до Эйнштейна 
оставили те или иные мысли об условиях интеллектуального творчества. В процессе 
становления эвристики, как науки, развивается её язык и терминология.

Эвристика представляет собой такой объект исследования, который не имеет сфор-
мировавшейся терминологии. Но язык молодой науки не может развиваться на голом 
месте, он рождается только на основе естественного языка. В границах естественного 
эвристика представляет собой формирующуюся терминологическую систему.

В терминологии эвристики  переплетаются четыре лексических уровня: общели-
тературная лексика, общенаучная лексика, межнаучная терминология и специальная 
эвристическая терминология. Общеупотребительная лексика превращается в термины, 
будучи использована в определенных лексико-семантических вариантах, имеющих 
эвристическое значение. Большую часть своей терминологии эвристика заимству-
ет у психологии творческого мышления, на которой базируется сама наука-эвристика. 
Вместе с тем, в настоящее время можно говорить об относительно устойчивой системе 



7

базовых понятий, которые отражают цели, задачи и методы эвристики. Цель данной ста-
тьи – применение системного подхода к анализу развития подъязыка эвристики, который 
помогает выделить главное, существенное в этом процессе. Следует отметить, что дан-
ная статья – одна из первых попыток системного анализа терминологии эвристики. Под 
подъязыком  мы понимаем совокупность языковых единиц, заданных  тематически од-
нородной областью социального функционирования языка. Подъязык – это подсистема 
терминов естественного языка, использующая определённый арсенал языковых средств, 
главным образом лексических, и их соотношений для передачи заданного содержания. 
Подъязык эвристики – это сумма слов и словосочетаний, отражающих  знаковую систе-
му эвристики, основанную на её понятийной стороне. Язык науки эвристики понимается 
нами как особый функциональный язык, как функциональная разновидность литератур-
ного языка [3: 125].

Исследование терминологии эвристики, выявление системности в её организации 
диктуется и необходимостью её упорядочения и стандартизации. «… степень упоря-
доченности терминологического материала обеспечивает большую точность описания 
объекта» [4: 8].

Анализ терминологии эвристики  показывает, что она обладает качеством систем-
ности. Следует указать на системо-образующие факторы подъязыка эвристики, которые, 
в конечном счёте, имеют социолингвистическую природу. Система терминов эвристики 
в своём развитии должна отражать развитие системы, её основных понятий, которые 
представляют собой своеобразный логико-понятийный организм. В формировании 
системных отношений в лексике основную роль играют отношения между явлениями 
самой действительности, которые находят своё «преломление» в языке.

Подвижность, постоянная готовность к изменениям – это внутренне необходимое 
качество языковой системы. Язык, в целом, представляет собой «иерархическую сис-
тему систем, расположенных не в одной плоскости, а как бы надстраиваемых друг над 
другом в соответствии с типами единиц, которые имеются в этой системе» [5: 10].

При исследовании терминологии эвристики был применён метод «поля», полу-
чивший широкое распространение в современной лингвистике. Его применение дикту-
ется необходимостью приведения в определённую логическую систему данной терми-
нологии. Под полем мы понимаем совокупность слов, обладающих общим значением. 
Внутри  семантических полей выделяются логико-семантические сферы, тематические, 
лексико-семантические группы, которые отражают иерархию подразделений. Логико-
семантические сферы – это объединения крупного порядка. В субординативном отноше-
нии к логико-семантическим сферам находятся тематические группы как объединения 
более мелкого порядка. Внутри лексико-семантических групп выявляются синоними-
ческие ряды, антонимические пары [6: 25-32].

Методологической основой теории поля является системно-структурный подход, 
который служит основанием для развития лингвистической концепции поля и веду-
щим принципом организации терминологии эвристики в определённую систему. Поле 
– это вид системы, характеризующийся близостью значений составляющих её единиц. 
Основными категориями системного подхода являются категории системы и структуры. 
Под системой мы понимаем совокупность взаимосвязанных элементов. Под структурой 
– связь между элементами в системе [7: 13]. При выделении семантических полей мы 
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применяем логический подход, т.е. исходим из понятия и исследуем, как слова обозна-
чают или выражают явление реальной действительности. Слова в поле связаны пара-
дигматическими и синтагматическими отношениями. Лексические значения слов (семы) 
состоят из ряда компонентов, которые могут быть связаны с разными рядами слов, тяго-
теют к различным объединениям.

При исследовании семантических полей терминологии эвристики и иных лексико-
семантических группировок применяется метод компонентного анализа (КА). Этот 
метод как логико-лингвистический приём исходит из того, что значение каждого сло-
ва разложимо на составляющие его компоненты. КА носит экстралингвистический ха-
рактер. Этот метод ориентирован на установление семантической структуры значений, 
т.е. на определение сем (их понятийного содержания) и роль каждой семы в структу-
ре значения. «Сема – понятие о том или ином фрагменте действительности, о том или 
ином признаке обозначаемого предмета» [8: 56]. Семы различаются на категориально-
грамматические, т.е. самые общие семы, например, сема «действие» в глаголах, сема 
«предмет» в существительных. Категориально-грамматические семы уточняются 
лексико-грамматическими семами, которые присутствуют в лексических значениях 
слов. Более конкретными являются лексические семы, которые, в свою очередь, подраз-
деляются на главные и зависимые.

Описание значений эвристических терминов производится путём построения де-
финиций выражаемых ими понятий. В словарных дефинициях выделяются родовое 
понятие (архисема) и дифференцирующие – видовые понятия (дифференциальные 
семы) [9: 30]. Однако, дефиниции английских толковых словарей зачастую оказывались 
недостаточными для определения содержания эвристического термина, поэтому мы поль-
зовались дефинициями психологических словарей, в которых превалируют развёрнутые 
экспликации значений, отличающиеся большей ёмкостью информации.

Широкое распространение при исследовании терминологии эвристики получил 
метод гнездового анализа [10]. Основу метода составляет понятие «терминологичес-
кое гнездо», под которым понимается совокупность терминов, объединённых общим 
опорным терминоэлементом (общая категориальная сема), который входит в качестве 
терминообразующей единицы в каждый термин гнезда. Особенность метода заключает-
ся в том, что он предусматривает не только распределение терминов по терминологичес-
ким гнёздам, но и одновременный анализ дефиниции, что позволяет выделить основные 
группы понятий.

Выборка из массива текста длиной в 2500 словоупотреблений по основным темам 
эвристики, а также экстралингвистическая соотнесённость с предметами и явления-
ми науки-эвристики, дала возможность установить в терминологическом объёме три 
лексико-семантических поля (ЛСП), которые характеризуются целостностью в своём 
логическом построении, эволюционностью.

Эвристика – антропоморфная наука: в центре науки стоит человек – производитель 
нового знания – творческая личность. Наука – есть система производства нового знания, 
единство творческого процесса и его результата в ходе производства нового знания.

Перед учёными общество ставит определённую цель – конкретную задачу, кото-
рая диктуется потребностями общественного развития. Следовательно, для подъязыка 
эвристики творческая личность в единстве с целью, которую она ставит перед собой, 
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представляет ключевое понятие, поэтому первое семантическое поле, которое выделено 
нами – это «творческая личность» – Creative person (CrP). Творческая личность сама по 
себе является не только объектом, системой, но и связана с определённым процессом до-
стижения эвристической цели. Следовательно, вторым полем для подъязыка эвристики 
должно быть поле, которое характеризует процесс достижения определённой цели по-
знания. Таким полем является «творческий процесс» –  Creative process – CrPr. Поиск 
адекватного моделирования творческого процесса с помощью ЭВМ даёт возможность 
выделить третье семантическое поле – «ЭВМ» – Computer. В свою очередь, первое ЛСП 
(CrP) подразделяется на два подполя на основе категориально-лексических сем «каче-
ство» и «способ выявления»: 

«Биография, гениология» - Biography, geniology (B, G).
«Методы тестирования» - Testing Methods (TM). Методы тестирования (ТМ) на 

основе семы «разновидность» подразделяются на микрополя: а) тестирование твор-
ческих способностей – Creativity (Cr), б) тестирование сообразительности – Intelligent 
Quality (IQ). Микрополя Cr и IQ на основе семы «метод» подразделяются на элементы: 
а) групповое тестирование (G), б) индивидуальное тестирование (I). 

Второе ЛСП – CrPr подразделяется на основе категориально-лексической семы 
«структура» на подполе – «стадии творческого процесса» (CrPrS), которое, в свою оче-
редь, на основе лексической семы «элемент» делится на микрополя а) «подготовитель-
ная стадия» – Preparation Stage (PS), б) «инкубационный период» – Incubation Period (IP), 
в) «инсайт» – Insight (I), г) «подтверждение истинности» – Verification Stage (VS). Дру-
гим подполем CrPr является «эвристические методы» – Heuristic Methods (HM), которое 
на основе лексической семы «метод» делится на следующие микрополя: а) «синектика» 
– Synectics (SM), б) «мозговой штурм» – Brainstorming Method (ВМ), в) «метод Делфи» 
– Delphy Method (DM). Третье ЛСП – «ЭВМ» – Computer (С) подразделяется на основе 
лексико-семантической семы «целевое назначение» на подполе «искусственный интел-
лект» – Artificial Intelligence (АI), которое, в свою очередь, делится на основе лексичес-
кой семы «разновидность» на микрополе «эвристическое программирование» – Heuristic 
Programming (НР) и последнее на основе семы «задача» подразделяется на элементы: 
«Логик-Теоретик» – Logic Theoretist (LT). «Игрок в шахматы» – Chess Player (СР), «Со-
чинитель музыки» – Music Composition (МС), которые представляют собой разные 
программы искусственного интеллекта. Ниже приводится структурно-семантическая 
схема терминологии эвристики:

Heuristics

CrP CrPr C

B G TM

Cr

IQ

I

G

I
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CrPrS HM 

PS 

IP
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DM 

AI 
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Таким образом, резюмируя сказанное, отметим, что терминология эвристики пред-
ставляет собой систему, обладающую внутренней, достаточно развитой структурой, 
выражаемой в лексико-семантических полях. Отношения внутри ЛСП подтверждают 
системный характер понятий, наличие иерархии в отношениях между ними. Метод компо-
нентного анализа в сочетании с гнездовым методом и логический подход, используемый 
при выделении семантических полей, оказываются в комплексе эффективными и 
плодотворными средствами исследования терминологии эвристики.

ЛИТЕРАТУРА

Пойа Д. Как решать задачу. — М.: Учпедгиз, 1961.1. 
Пушкин В. Н. Эвристика – наука о творческом мышлении – М., Политиздат, 1967.2. 
Дрозд Л. К проблеме лингвистической теории терминологии // Inform. Series 3. 

6. – Munchen. – 1981.
Гвишиани Н. Б. Язык научного общения. М., 1986.4. 
Кузнецова Э. В. Лексикологи русского языка, М., Высшая школа, 1982.5. 
Павлова С. А. Тематические группы английской терминологии судостроения и 6. 

судоремонта. – Миколаїв, Новітня філологія, 2005.
Кузнецова Э. В. Язык в свете системного подхода. – Свердловск, 1983.7. 
Гайсина Р. М. Сема «отношение» и способы её представления на разных уров-8. 

нях языка // Филологические науки. – 1981.
Антонова М. В., Лейчик В. М. Роль концептуальной структуры в формирова-9. 

нии отраслевой терминологии //Термины и их функционирование. – Горький, 1987.
Канделаки Т. Л., Бессонова Е. В. Метод гнездового анализа для выделения тер-10. 

минологии общих понятий конкретной области знания (на примере терминологии гео-
логии) // Научно-техническая терминология. – М., 1985.— Вып. 6.

Ларичев О. Н. Теория и методы принятия решений. Учебник. – М., Логос, 2000.11. 
Философский энциклопедический словарь. Репринтное издание в 4  т. – М., 2000.12. 

УДК 811.111    
Ковбаско Ю. Г. 

(Івано-Франківськ, Україна)
    

КорЕЛЯЦіЯ СтвЕрдЖЕннЯ та ЗаПЕрЕчЕннЯ 
у СтруКтурі роЗдіЛового ЗаПитаннЯ

Стаття розкриває кореляцію ствердження та заперечення у розділовому запитан-
ні. Увага зосереджена на факторах, що впливають на неї, а саме на головній частині 
розділового запитання та not-операторі. 

Головний компонент, питальний сегмент, кореляція, not-оператор.
© Ковбаско Ю. Г., 2009
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Статья раскрывает корреляцию утверждения и отрицания в разделительном во-
просе. Внимание обращается на факторы, которые влияют на нее, а именно, на глав-
ную часть разделительного вопроса и not-оператор.     

Главный компонент, вопросительный сегмент, корреляция, not-оператор.  
The article deals with the positive and negative correlation in a tag question. The attention 

is paid to the factors, which influence it, the main constituent of the tag question and not-
operator.

Main constituent, tag, correlation, not-operator. 

Традиційна граматика виділяє чотири головні субпарадигми питального речення, а 
саме загальне, спеціальне, альтернативне та розділове запитання [1]. В мові функціону-
ють й інші типи запитань, наприклад ехо-речення, інваріантні розділові запитання, роз-
повідні запитання, риторичні запитання тощо [1; 2; 3]. Проблемою залишається визна-
чення та реалізація таких запитань на семантичному, синтаксичному та дискурсивному 
рівнях. З огляду на антропоцентричність сучасних лінгвістичних досліджень ці одиниці 
необхідно вивчати у синтезі з комунікативною інтенцією мовця [4: 228].

Метою нашої статті є визначення кореляції ствердження та заперечення у розділо-
вому запитанні, що сприятиме поясненню синтаксичних варіантів розділового запитан-
ня, які використовуються для вираження  комунікативної інтенції автора. 

У центрі  дослідження є розділові питання на рівні синтаксису, що функціонують 
в англійському художньому дискурсі-фентезі, представленому творами Клайва Стей-
плза Льюиса, Джона Рональда Руела Толкіна, та Джоан Роулінг. Загальний об’єм творів 
становить 435 275 слововживання, що розподіляється між авторами, наступним чином: 
Льюис – 176 626; Толкін – 154 313; Роулінг – 191 483. Об’єкт дослідження  складає 396 
розділових запитань.

У роботі використовувалися такі методи як дескриптивний, для опису загальних ха-
рактеристик розділового запитання; структурний, для визначення відповідних корелятів, 
трансформаційний, для відображення синтаксичних структур розділового запитання, а 
також кількісного підрахунку співвідношень кореляцій у розділових запитаннях. У за-
вдання статті входить  виокремлення факторів, що впливають на кореляцію ствердження 
та заперечення у розділовому запитанні та  визначення ролі not-оператора у цьому про-
цесі, що є необхідним для подальшого аналізу розділових запитань.

На нашу думку, на синтаксичному рівні розділове запитання виступає складним ре-
ченням, що складається з головного компонента та питального сегмента, наприклад:       

 We may run over the whole castle and see everything, mayn’t we? [5: 46]
 We can leave that till morning, can’t we, Dumbledore? [6: 283]
 We didn't want them to go, did we? [7: 110]
 So it doesn’t look like I’m their target, does it? [6: 234]
Oh, you heard that, did you? [8: 6]
You’ll stay with us, won’t you, sweetheart? [9: 75] 
Вищевказані приклади відображають, те що синтаксичний рівень характеризуєть-

ся присутністю постійних структурних складових у регулярних розділових запитаннях, 
якими є підмет (Subject), допоміжне дієслово (Auxiliary), головне дієслово (Main verb) та 
особовий займенник (Personal pronoun). Однак на побудову розділових запитань впливає 
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й заперечення, представлене not-оператором. Воно, перш за все, змінює структуру розді-
лового запитання, модифікуючи його значення. 

Ми вважаємо, що у сучасних працях з розділового запитання не приділено достат-
ньої  уваги саме  статусу not-оператора. Так,  Дж. Іствуд [10], П. А. Мастер  [11] та ін. не 
вказують на існування розділових запитань з двома not-операторами. Проте, фактологіч-
ний аналіз указаних авторських дискурсів зареєстрував такий тип, наприклад:

     You would not ask to break faith with him would not you 7:151]
     You don’t think you’ll be able to use it while we’re on the run, don’t you? [12: 72]
Кореляція ствердження та заперечення у розділовому запитанні залежить від 

“збалансованості” їх структур. За словами В. В. Михайленка, існують так звані “зба-
лансовані” розділові запитання, в яких одна частина речення є стверджувальною, а 
друга заперечною; та “незбалансовані”, в яких обидві частини речення співпадають 
по лінії ствердження/заперечення [13: 727]. Відповідно до чергування ствердження і 
заперечення в головному компоненті речення та питальному сегменті, виділяють чо-
тири регулярні структурні моделі субпарадигм розділового запитання. Ми розгляда-
ємо кореляцію ствердження та заперечення у регулярних субпарадигмах розділового 
запитання, оскільки саме у них завжди використовується синтаксичний оператор – ді-
єслово [14: 51].

Розглянемо використання not-оператора у розділових запитаннях:
Заперечно-стверджувальна збалансованість (-/+):   
Таблиця №1а відображає утворення першого типу збалансованого розділового за-

питання:
                                                                                            Таблиця №1а

Заперечний головний компонент Стверджувальний
питальний сегмент

Subject Auxiliary Not-operator Main verb Noun phrase Auxiliary Personal 
pronoun

Source 

We  must n’t rissk our neck musst we,
 precious

[7: 109]

You are not going away are you [5: 45]
They did n’t care about attacking did they [6: 234]

 
У таблиці №1а  наведена схему використання not-оператора у головній частині ре-

чення і зазначене її місце у структурі після допоміжного дієслова.
— Стверджувально-заперечна збалансованість (+/-):
У таблиці №1б наводяться приклади розділового запитання зі збалансованою струк-

турою, а саме стверджувально-заперечної: 
                                                                                      Таблиця №1б

Стверджувальний головний компонент Заперечний питальний сегмент

Subject Main verb Noun phrase Auxiliary Not-operator Personal 
pronoun

Source 

We may come to the feast tomorrow night may n’t we [5: 46] 
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They are good are n’t they [6: 222] 

He is close is n’t he [7: 169]

Стверджувальний головний компонент речення містить обов’язкові складові, в той 
час як факультативне заперечення поєднується з допоміжним дієсловом у структурі пи-
тального сегмента.  

— Стверджувальна незбалансованість (+/+): 
Таблиця №1в ілюструє розділове запитання зі стверджувальною незбалансованіс-

тю, у структурі якого заперечна частка відсутня: 
                                                                                          Таблиця №1в

Стверджувальний головний компонент Стверджувальний
питальний сегмент

Subject Main verb Noun phrase Auxiliary Personal 
pronoun

Source

That is what he means is it [7: 24]

You think there has been a change do you [5: 2] 

This is your cousin is it Harry [6: 19] 

Відсутність заперечної частки у структурі стверджувального головного компонента 
розділового запитання зумовлює і відсутність в ній допоміжних дієслів, що й подано в 
Таблиці №1в.

— Заперечна незбалансованість (-/-):    
У Таблиці №1г  представлена модель розділового запитання з заперечною незбалан-

сованістю, яка  діаметрально протилежна до структури у Таблиці №1в: 
                                                                                           Таблиця №1г

Заперечний головний компонент Заперечний питальний сегмент

Subject Auxi-
liary 

N o t -
operator

Main verb Noun phrase Auxi-
liary 

Not-operator Personal 
pronoun

Source

You will not fight will not you [6: 67]

You do n’t mean that he’s a 
traitor

do n’t you [5: 21] 

He never told us did n’t he [6: 180] 

Характерною рисою заперечної збалансованості є наявність двох not-operators, як у 
головному компоненті розділового запитання, так і у питальному сегменті. 

Аналіз даних таблиць та моделей дає нам можливість зробити висновок, що коре-
ляція ствердження та заперечення, перш за все, залежить від використання факульта-
тивного not-оператора чи заперечних неозначених займенників, таких як no one, nobody, 
nothing тощо [1: 257].
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 На співвідношення ствердження та заперечення впливає головний компонент ре-
чення, див.: Таблицю № 2. 

  Таблиця №2
Співвідношення структурних типів речення як головного компонента розділового 

запитання у британському дискурсі 

тип
речення

К-сть % Приклади

розповідне 
266 67

While you’re out, we may run over the whole castle and see everything, 
mayn’t we? [5: 46]
And you’re a nice person to start telling us what we all ought to do, 
aren’t you? [5: 118]
I suppose you can beat him, can’t you? [9: 71]

наказове 21 5 Let’s sit down, shall we? [6: 251] 
Let’s just keep moving, shall we? [6: 246]
Now Boromir you would say, wouldn’t you? [7: 94]

окличне 109 28 Calling me early aren’t you, Sam? [7: 163]
You’ve got that pocket compass of yours, Peter, haven’t you? [9: 43]
It’s not her sort of place, is it, Polly? [8: 24]

разом 396 100%

Дані Таблиці №2 відображають поділ речень на структурні типи. Вони використову-
ються як головні компоненти розділового запитання у таких співвідношеннях: головний 
компонент, що представлений розповідним реченням, складає 266 прикладів (=67%). На-
казові речення виражають різного роду команди й представлені 21 прикладом (= 5%). 
Окличні речення налічують 109 прикладів, що становить  28% від загальної кількості 
розділових запитань. 

Л. Г. Александер [1], Р. Квірк [2], М. Парот [3] розглядають “збалансовані” розді-
лові запитання як традиційні, а тому найбільш вживані. Дані нашого дослідження під-
тверджують цю тезу, див.: Таблицю №3, де наведена вибірка, створена за допомогою 
класифікації розділових запитань відповідно до збалансованості чи незбалансованості 
їхніх структур. 

Таблиця №3
Збалансованість розділових запитань у британському дискурсі 

тип розділового 
запитання 

К-сть % Приклади

Збалансоване 
+/-

192 48 Look here, Pole, you and I hate this place about, as much as 
anybody can hate anything, don’t we? [5: 3]
All the same, you will come back, won’t you? [8: 27]
You’ll stay with us, won’t you, sweetheart? [9: 150]

-/+ 119 30 He doesn’t know what we minds, does he precious? [7: 164 ]
You’re a Lidy, and you don’t want all these roughs going for you, 
do you? [8: 32]
You don’t think he was, do you? [9: 88]
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не
збалансоване +/+

77 20 But I don’t reckon he can be anywhere near me now, can he? [8: 
162] 
Oh, I’m a kid, am I? [8: 18]
You’ll come with me, will you? [9: 46]

-/-
8 2 You don’t mean to say you think they’re going out, don’t you? [5: 

77]
You don’t think you could shoot ‘im, don’t you? [8: 36]
So Saruman would not leave, would not he? [7: 168]

разом 396 100%

Структурний та кількісний аналіз дискурсу, див.: Таблицю №3,  встановили, що в 
ньому переважають збалансовані структури, де головний компонент розділового запи-
тання виражений ствердженням. Щодо незбалансованих структур, то вони – використо-
вувалася в 22 % розділових запитань, де домінує стверджувальна незбалансованість – 77 
прикладів з 85 розділового запитання.

Говорячи про відсоткове відношення типів кореляції ствердження та заперечення у 
досліджуваних творах, необхідно зазначити дані по кожному з них. Різниця по окремим 
авторам та їх творам становить:

Таблиця №4а
Збалансованість розділових запитань у творах Клайва Стейплза Льюиса        

тип розділового запитання Кількість
одиниць

%

Збалансоване +/- 43 50%

-/+ 21 24%

не
збалансоване

+/+ 17 20%

-/- 5 6%

разом 86 100%

Ми вважаємо, що структурно-граматична побудова запитання, як правило, визна-
чається комунікативною інтенцією мовця [див. також: 15: 8; 13]. Для вираження намірів 
автор обрав традиційну збалансованість. 

Таблиця №4б
Збалансованість розділових запитань  у творі Джоан Роулінг               

тип розділового запитання Кількість
одиниць

%

Збалансоване +/- 130 47%

-/+ 86 31%
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не
збалансоване

+/+ 57 21%

-/- 1 1%

разом 274 100%

 
Автор дотримується використання традиційної збалансованості та стверджувальної 

збалансованості для передачі комунікативної направленості.
Таблиця №4в

Збалансованість розділових запитань у творах Д. Р. Р. Толкіна  

тип розділового запитання Кількість
одиниць

%

Збалансоване +/- 19 53%

-/+ 12 33%

не
збалансоване

+/+ 3 8%

-/- 2 6%

разом 36 100%

  
Д. Р. Р. Толкін на відміну від вищезгаданих авторів, відкидає не збалансовані розді-

лові запитання при передачі комунікативної інтенції. 
 Розгляд кореляції ствердження та заперечення у розділових запитаннях цих авто-

рів привів до виділення загальних спільних рис, притаманних британському дискурсу, 
а саме перевага стверджувально-заперечної збалансованості над будь-яким іншим ти-
пом структури, та мінімальна кількість прикладів з заперечною незбалансованістю. До 
розбіжностей можна віднести однакову частоту використання К. С. Льюісом стверджу-
вальної незбалансованості та загальноприйнятих варіантів. Ще однією розбіжністю є 
кількість розділових запитань присутніх у творах кожного з авторів: при приблизно од-
наковій кількості словоформ, Джоан Роулінг використала в 5 разів   більше ніж, Льюїс 
чи Толкін.  

Отже, у структурі розділових запитань відбувається кореляція ствердження та запе-
речення, яка відбувається на двох структурних рівнях, відповідно до їх збалансованості. 
А саме чергування ствердження та заперечення, що характерне збалансованим структу-
рам і складає 78% від загальної кількості прикладів. Другий тип чергування відзначаєть-
ся у рамках незбалансованих структур – 22% прикладів. 

Таким чином, існують збалансовані та незбалансовані структури розділових запи-
тань, в яких відбувається кореляція ствердження та заперечення, що є невід’ємною ри-
сою розділового запитання. Вона базується на використанні not-оператора та структур-
ного типу речення, що утворює розділове запитання. Наявність прикладів з так званою 
“заперечною збалансованістю”, доводить, що значну увагу слід приділити вивченню 
усіх структурних типів розділового запитання, і не сконцентровувати увагу тільки на 
традиційних варіантах.   
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В статье рассматривается проблема взаимодействия текста и среды (социокуль-
турного контекста), а также уточняется понятие интертекстуальности примени-
тельно к сфере научной коммуникации. 
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Как всякая сложная система, текст предполагает наличие внесистемных 
(сверхсистемных) элементов. «Сверхсистемную зону» текста мы связываем прежде 
всего с реализацией речевой системности функционального стиля. Это, если так мож-
но выразиться, первый уровень сверхсистемного, ближайшее «окружение» текста. 
В свою очередь, речевая системность стиля обусловлена экстралингвистическими – 
социальными, культурными, коммуникативными, когнитивными, психологическими, 
прагматическими – факторами, комплекс которых формирует более высокий уровень 
сверхсистемного «окружения» текста.

Иерархия экстралингвистических параметров научного стиля определена 
М.Н.Кожиной, которая в качестве важнейших называет форму общественного сознания 
с соответствующим ей видом деятельности, а также тип мышления. Отсюда вытекают 
цели и задачи коммуникации, характер содержания высказывания, типичные ситуации 
общения [1]. Данные факторы потому являются базовыми, что выражают взаимосвязь 
речи и мышления, т.е. самый глубинный и определяющий уровень соотношения линг-
вистического и экстралингвистического. Значит, сверхсистему текста составляет все 
многообразие экстралингвистического окружения, весь, по выражению Ю. М. Лотма-
на, «обволакивающий» структуру текста внесистемный материал. Именно благодаря 
обусловленности речевого сообщения экстралингвистическим контекстом, текст приоб-
ретает качественный (смысловой) прирост. При этом происходит глубокая перестройка 
экстралингвистического при вовлечении его в текстообразующую деятельность субъекта 
– перестройка, преобразующая экстралингвистическое в языковое (текстовое).

Рассмотрение всех составляющих сверхсистемной «стихии» текста в рамках одной 
статьи вряд ли возможно, поэтому обратимся лишь к некоторым аспектам этой проблемы, 
в частности проблеме взаимодействия текста и среды, понимаемой как социально-
культурный контекст, в котором функционирует речевое произведение. 

Проблема связи текста и среды разрабатывается прежде всего применительно к 
художественным произведениям в рамках семиотики культуры, лингвокультурологии и 
стилистики художественной речи, где среда определяется как культурная и историчес-
кая эпоха написания произведения, общность эстетического языка автора и читателя, 
межтекстовые связи (диалог текстов) в континууме культуры.

Так, в работах Ю. М. Лотмана по семиокультурологии текст рассматривается как 
явление культуры, а культура – как текст, точнее, бесконечный континуум текстов. В 
семиотическом смысле каждый текст становится своеобразным культурным знаком и 
содержит в себе различные «семиотические миры» – многообразные культурные коды, 
требующие дешифровки. Такой «многослойный и семиотически неоднородный текст, 
способный вступать в сложные отношения как с окружающим культурным контек-
стом, так и с читательской аудиторией, перестает быть элементарным сообщением, 
направленным от адресанта к адресату. Обнаруживая способность конденсировать ин-
формацию, он приобретает память, т.е. не только передает вложенную в него извне ин-
формацию, но и трансформирует сообщения и вырабатывает новые [2: 5–6]. 

Являясь носителем «культурной памяти», текст обладает способностью к 
непрерывному пополнению, а также к актуализации одних компонентов содержащейся 
в нем информации и временному или полному «забыванию» других. Ю. М. Лотман упо-
добляет текст «информационному генератору, обладающему чертами интеллектуальной 
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личности», а процесс восприятия и дешифровки текста – «акту семиотического обще-
ния человека с другой автономной личностью» [3: 7]. При таком понимании социально-
коммуникативные функции текста значительно усложняются: он оказывается не толь-
ко средством передачи сообщения от автора к читателю, но и участником «общения» с 
культурным контекстом.

Таким образом, текст, по Ю. М. Лотману, творится по законам не только языка, 
но и широкого социокультурного контекста. Функционируя в культуре, текст, с одной 
стороны, вступает в диалог с ранее созданными текстами и обеспечивает обогащение и 
саморазвитие культуры. С другой стороны, включая в себя ранее созданные тексты, он 
сам обогащается и приобретает свойства не только лингвистического, но и социально-
культурного феномена.

Как известно, в русской филологии идея о взаимодействии текстов в рамках одного 
контекста впервые была высказана М. М. Бахтиным и реализована им в понятии диало-
гичности как свойстве всякого текста [4]. Одним из видов текстового взаимодействия яв-
ляется «чужая речь», которая «мыслится говорящим как высказывание другого субъекта, 
первоначально совершенно самостоятельное, конструктивно законченное и лежащее вне 
данного контекста. Вот из этого самостоятельного существования “чужая речь” и пере-
носится в авторский контекст, сохраняя в то же самое время свое предметное содержание 
и хотя бы рудименты своей языковой независимости» [5: 114].

Работы М. М. Бахтина положили начало исследованиям в области поэтики чужого 
слова в самых разных его проявлениях, предметом же специального изучения межтек-
стовое взаимодействие стало в культурологической школе Р. Барта – Ю. Кристевой, где 
оно получило обобщение в понятиях «интертекста» и «интертекстуальности». По мне-
нию Р. Барта, всякий текст есть между-текст по отношению к какому-то другому тексту, 
он соткан из цитат, отсылок, отзвуков – языков культуры, которые проходят сквозь текст 
и создают мощную стереофонию [6: 418]. 

Проблема интертекстуальности может быть рассмотрена в двух аспектах. Первый 
связан с пониманием текста как явления культуры (культурного знака или кода), а 
культуры – как текста: каждый текст оказывается погруженным в бесконечное культур-
ное пространство, в котором пересекаются различные культурные коды. В этом смысле 
интертекстуальность оказывается внетекстовой категорией – универсалией культуры и 
ее моделирующим свойством. Данный аспект взаимоотношения текста и среды изучает-
ся культурологией, прежде всего семиокультурологией.

Для лингвистики же взаимодействие текста и среды представляет интерес только в 
том случае, если его результаты выражены в самом тексте. Это определяет второй аспект 
проблемы интертекстуальности, связанный с ее пониманием как внутритекстовой катего-
рии, отражающей 1) устройство многомерной структуры целого текста; 2) межтекстовые 
связи, представленные цитатами, аллюзиями, реминисценциями, ссылками, парафраза-
ми, пародиями и др.; 3) языковые механизмы пересечения текстов в тексте, обеспечива-
ющие приращение смысла произведения.

Собственно лингвистический аспект проблемы межтекстового взаимодействия в 
художественной коммуникации глубоко разработан Н. А. Кузьминой, предложившей 
оригинальную концепцию интертекстуальности, основывающуюся на понятии энергии 
– «способности текста или субъекта производить работу по генерации смыслов» [7: 12]. 
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Автор называет интертекст «объективно существующей информационной реальностью, 
являющейся продуктом творческой деятельности человека, способной бесконечно са-
могенерироваться по стреле времени» [8: 10], а интертекстуальность – онтологическим 
свойством художественного текста, обеспечивающим его вхождение в культурный про-
цесс [9: 15].

В рассматриваемой концепции по-новому решается проблема цитирования. С одной 
стороны, цитация предполагает креативную деятельность читателя, направленную на 
«вычитывание» смысла произведения, с другой стороны, цитата служит энергообменом 
между прототекстом и новым текстом, см.: «Цитата … – интертекстуальный знак с 
высоким энергетическим потенциалом, позволяющим ему продвигаться во времени и 
пространстве интертекста, накапливая культурные смыслы и тем самым увеличивая 
энергию» [10: 7].

В целом, концепция Н. А. Кузьминой подтверждает значение сверхсистемного – в 
данном случае интертекстуального взаимодействия произведений – для создания, функ-
ционирования и восприятия художественного текста. Эта мысль со всей определеннос-
тью сформулирована автором в следующем высказывании: «Художественное произведе-
ние становится текстом тогда, когда актуализируется его интертекстуальность» [11: 25].

Нам представляется, что для научной коммуникации проблема взаимодействия тек-
ста и среды не менее значима, чем для художественной. Во-первых, смысловая структура 
научного текста закономерно обусловлена экстралингвистическими факторами позна-
вательной деятельности, спецификой коммуникации в научной сфере, а также принци-
пом кумуляции (накопления) знания. Во-вторых, в отличие от художественного, научный 
текст способен оказывать прямое воздействие на среду, формируя и изменяя не только 
научную картину мира человека, но и саму действительность, материальную практику 
людей. Наконец, новое знание только тогда приобретает научную ценность, когда по-
двергается апробации, становится достоянием научного социума. Исходя из этого, среду 
научного текста можно определить как совокупность внешних (экстралингвистических) 
факторов, норм научной деятельности и общения в научной сфере, которые прямо или 
косвенно воздействуют на формирование и развитие научного стиля и определяют 
стилистико-речевую специфику текста.

Применима ли концепция интертекстуальности, возникшая в недрах семиотики, 
поэтики и культурологии, к исследованию научного текста? Ответ на этот вопрос, по-
видимому, зависит от того, какое содержание вкладывается в понятия культуры и науки 
и под каким углом зрения исследуется научный текст.

Если исходить понимания культуры как устройства, вырабатывающего информа-
цию, т.е. всего неприродного, вторичного (созданного человеком), то правомерно, наряду 
с искусством, религией, правом, политикой, экономикой, включать в систему культуры и 
науку как активную деятельность субъекта, направленную на познание мира в целях его 
преобразования и практического использования. Научные тексты, являясь продуктами 
творческого мышления человека и формой материализации научного знания, функциони-
руют в системе культуры на равных правах с другими видами текстов – художественными, 
деловыми, публицистическими, религиозными. Иначе говоря, научные произведения, 
входя в метанаучную коммуникацию и взаимодействуя друг с другом в бесконечном про-
цессе познания, входят в научный, а значит, и в культурный контекст и пополняют его 



21

глобальный континуум. Следовательно, научные тексты наравне с другими обеспечивают 
интертекстуальность культуры. В этом смысле изучение интертекстуальности научной 
коммуникации позволяет выявить реальные механизмы приращения знания, а сам текст 
рассматривать как явление, обогащающееся в процессе своего исторического (интертек-
стуального) функционирования, что в конечном счете ведет к более глубокому раскрытию 
собственно стилистической специфики научного текста.

Понятие интертекстуальности непосредственно связано с диалогичностью – 
имманентным признаком культуры. Свойственна ли диалогичность научной деятельнос-
ти? Исследования в области теории познания, психологии научного творчества, наукове-
дения позволяют утверждать, что наука диалогична по своей природе: развитие знания, 
достижение нового знания, изменение научной парадигмы вызывается и постоянно со-
провождается обменом, столкновением, борьбой мнений в форме дискуссий и полеми-
ки, ибо наука находится в вечном процессе движения, разрешения противоречий между 
старым и новым знанием, между разными подходами к поиску истины. Поскольку зна-
ние в конечном счете выражается в материально-предметной форме (тексте), логично 
предположить, что в тексте эксплицируется и сам источник противоречий, диалектика 
нового и старого, обеспечивающая возможность непрерывного развития науки.

Автор научного труда обычно стремится «встроить» новую информацию в уже 
имеющуюся систему, так как системность дисциплинарного знания подразумевает су-
ществование некоего критерия истинности, признаваемого в данный момент данным 
научным сообществом. Поэтому тексты, вошедшие в корпус дисциплинарного знания, 
задают образцы для создания новых текстов. Всякая научная публикация является, как 
правило, реакцией на предшествующие труды и в свою очередь сама становится стиму-
лом для научного творчества. Значит, каждое научное произведение – это микротекст 
в общенаучном макротексте, реплика в бесконечном диалоге нового и старого знания. 
Социально значимым делает текст заключенная в нем новая информация. Его отли-
чия от прежних текстов позволяют продолжать диалог, так как противоречие между 
старым и новым рождает свежие идеи и решения, а значит, порождает новые тексты. 
Таким образом, научный текст включается в систему отношений с предшествующими и 
потенциальными текстами и сам становится «репликой» в диалоге. Диалогичность по-
знания эксплицируется в структуре готового текста отраженными «чужими» текстами, 
которые, подвергаясь интерпретации, актуализируют старое знание, релевантное для 
автора. Все это позволяет говорить о текстообразующей функции выраженных в про-
изведении интертекстуальных связей.

Итак, идея интертекстуальности, активно разрабатываемая на материале художе-
ственной речи, оказывается в еще большей степени – с учетом экстралингвистической 
специфики научного стиля – продуктивной и для исследования научного текста. 
В. Е. Чернявская называет интертекстуальность научного текста универсальным прин-
ципом текстопорождения, отражающим открытый и бесконечный диалог субъектов 
познания и развиваемых ими смысловых позиций; текстовой категорией, которая име-
ет «определяющее значение для организации научного произведения и на глубинном 
смысловом уровне (в плане формирования идей, теорий), и на поверхностно-формальном 
(как эксплицитное маркирование чужих смыслов)»; категорией, «обеспечивающей 
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раскрытие имманентного свойства научного текста – генерирования новых смыслов через  
взаимодействие со многими смысловыми системами» [12: 4, 11]. 

Применительно к научной коммуникации интертекстуальность предполага-
ет содержательно-смысловую открытость текста по отношению к другим текстам; 
коммуникативно-прагматическую и психологическую открытость текста читателю; идей-
ную и тематическую открытость друг другу текстов одного автора; внутреннюю содержа-
тельную открытость друг другу смыслов и структурно-композиционных частей одного и 
того же текста; типологическую открытость текстов одного класса, а также открытость 
отдельного типа текста более общим функционально-стилистическим системам. Сказан-
ное позволяет утверждать, что интертекстуальность является сквозной категории цело-
го текста, детерминированной именно сверхсистемными (т.е. экстралингвистическими) 
текстообразующими факторами.

Таким образом, проблема соотношения текста и среды может быть конкретизирова-
на как проблема интертекстуальности, если под последней понимать открытость текста 
во внетекстовое пространство и его интегрированность в сверхсистему культуры или – 
если речь идет о научном тексте – в континуум науки в совокупности составляющих ее 
видов знания: предпосылочного, нового и прогностического. Данный аспект лингвости-
листического исследования текста позволяет точнее определить устройство смысловой 
структуры текста, характер и способы текстообразования, а главное – выявить механизмы 
приращения смысла, того качественного «скачка», который превращает текст из узко-
лингвистической единицы в феномен коммуникации.
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СинЕргЕтична ЛінгвіСтиКа: ПЕрСПЕКтиви роЗвитКу

Стаття присвячена проблемі формування та розвитку нової прикладної наукової 
галузі, яка ґрунтується на застосуванні ідей та принципів синергетики у дослідженні 
мов. Синергетичний опис мовних систем дає можливість виявити нові особливості їх 
функціонування та розвитку, зрозуміти сутність тих лінгвальних явищ, які вважалися 
“асистемними”. Синергетична лінгвістика є перспективною галуззю науки, чий розви-
ток сприятиме поширенню зони експансії ідей синергетики і збагаченню теорії лінгвіс-
тики. 

Ключові слова: синергетика, синергетична лінгвістика, самоорганізація, атрак-
тор, флуктація.

Статья посвящена проблеме формирования и развития новой прикладной науки, 
которая основана на применении идей и принципов синергетики в исследовании языков. 
Синергетическое описание языковых систем даёт возможность выявить новые осо-
бенности их функционирования и развития, понять природу тех лингвальных явлений, 
которые считались «асистемными». Синергетическая лингвистика является перспек-
тивной отраслью науки, развитие которой способствует расширению зоны экспансии 
идей синергетики и обогащению теории лингвистики.

Ключевые слова: синергетика, синергетическая лингвистика, самоорганизация, 
аттрактор, флуктация.

The article deals with the problem of formation and development of a new applied science 
which is based on use of synergetic principles and ideas in research of a language. Synergetic 
description of language systems gives an opportunity to discover some new peculiarities of 
their functioning and development,  to understand the nature of the lingual phenomena which 
were regarded as “asystematic”. Synergetic linguistics is a prospective applied science which 
development means to enlarge the zone of expansion of synergetic ideas and to enrich linguistic 
theory.  

Keywords: synergetics, synergetic linguistics, self-organization, attractоr, fluctuation.

Під впливом визначних наукових досягнень ХХ століття, які спричинили необхід-
ність перегляду ряду фундаментальних світоглядних уявлень класичної науки, сформу-
валася нова міждисциплінарна галузь, що з “легкої руки” її засновника, німецького фі-
зика і філософа Германа Ґакена, набула назву “синергетика”. Г. Ґакен визначив об’єктом 
її вивчення системи самої різної природи, що складаються із багатьох підсистем, таких 
як електрони, атоми, молекули, клітини, нейрони, механічні елементи, фотони, органи, 
тварини і навіть люди. Предметом дослідження  синергетики стали механізми взаємодії 
підсистем, що призводять до виникнення просторових, часових або просторово-часових 
структур у макроскопічних системах.
© Єнікєєва С. М., 2009
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 Фактично Г. Ґакен не відкрив нічого нового, він лише звернув увагу науковців на 
той факт, що “процеси самоорганізації та утворення структур у самих різних системах 
мають спільні риси” [1: 26]. Узагальнивши досвід науковців у розробці теоретичних, 
методологічних та філософських основ синергетики, її можна визначити як нову між-
дисциплінарну галузь, яка вивчає процеси самоорганізації та впорядкування у відкритих 
нерівноважних системах різної природи [2: 80; 3: 162; 4: 3]. 

Особливістю синергетики є те, що вона не спростовує закони класичної науки, а 
доповнює їх, пропонуючи поглянути на об’єкти наукового дослідження під новим кутом 
зору. Невизнання синергетики, на наш погляд, веде до однобічності, штучної неповно-
ти сприйняття і розуміння світу, що нас оточує, і, власно, самої людини. Завдяки уні-
версальності розроблених синергетикою законів еволюції і самоорганізації, її моделей 
і методів, вона постійно і безперервно розширює свої “кордони”. Науковці порівнюють 
зростання сфер прикладання синергетичних моделей і методів з експансіоністською по-
літикою окремих держав [5: 99].

“Векторами експансії” синергетики останнім часом стали гуманітарні науки. Так, 
зокрема, можна спостерігати активну інтеграцію синергетики у лінгвістичну галузь, яка 
здійснюється головним чином шляхом екстраполяції її ідей, методів і моделей у дослі-
дження різноманітних лінгвальних явищ. Незважаючи на певні успіхи у прикладному 
використанні синергетичних принципів у лінгвістиці, досягнуті окремими мовознавця-
ми в останнє десятиліття, нова наукова парадигма не здобула одностайної підтримки 
серед вчених. Проблеми “симбіозу” синергетики як нової науки, методології, світогляду 
з різними природознавчими та гуманітарними науками (зокрема, правомірності вико-
ристання методології, розробленої для точних наук у дослідженні такого унікального 
соціального явища, як мова), можливості формування нових прикладних галузей (таких, 
наприклад, як соціосинергетика, лінгвосинергетика тощо) очікують свого вирішення.

 Актуальність цієї статті зумовлена необхідністю вирішення нового загальнонауко-
вою виклику – встановлення релевантності синергетичної парадигми для дослідження 
лінгвальних явищ. У нашему дослідженні ми ставимо за мету виявлення можливості ко-
операції синергетики і лінгвістики та визначення перспектив розвитку нової прикладної 
галузі – синергетичної лінгвістики. Для досягнення поставленної мети ми маємо викона-
ти такі завдання: встановити релевантність ідей і принципів синергетики для вивчення 
мовних явищ, виявити можливості нової методології у дослідженні мови як динамічної 
системи, довести перспективність синергетичної лінгвістики як нової прикладної галузі. 

“Батьками-засновниками” синергетики вважають вищезгаданого Г. Ґакена та бель-
гійського фізика і філософа І. Пригожина. Останній у процесі вивчення фізичних явищ 
встановив принципи самоорганізації та саморегуляції складних відкритих нерівноважних 
термодинамічних систем, які виявилися релевантними для систем різної природи. Екстра-
поляція ідей теорії самоорганізації у дослідженні різних явищ живої і неживої природи 
сприяла встановленню ізоморфії поведінки сладних відкритих нелінійних систем.

Оскільки Всесвіт і усі його конститутивні об’єкти, на думку І. Пригожина, є від-
критими нерівноважними нелінійними системами, цілком логічним є існування універ-
сальних законів та моделей еволюції та самоорганізації таких систем. Синергетика, або 
теорія самоорганізації, основні принципи якої напочатку були розроблені у процесі до-
слідження фізичних явищ, у наш час набула трансдисциплінарного характеру. 
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Формування синергетики стало не просто утворенням ще однієї наукової дисци-
пліни, що часто відбувається  у процесі розвитку науки та поглиблення її спеціалізації, 
вона стала новим універсальним, трансдисциплінарним науковим напрямком, що має за 
мету розробку узагальнених теоретичних моделей та їх використання як методу науко-
вих досліджень складних (ієрархічно організованих), відкритих (здатних обмінюватися 
матерією, енергією та інформацією з оточуючим середовищем), дисипативних (нерівно-
важних) систем неживої та живої природи. 

Слід зазначити, що відкриття універсальних законів  еволюції і самоорганізації та-
ких систем, широке застосування розроблених в її межах моделей, у свою чергу, сприяло 
розвитку як теорії синергетики, так і конкретних прикладних наук. Як слушно заува-
жують науковці, принципи синергетики функціонують на такому рівні знань, на якому 
охоплюється цілий ряд наукових дисциплін, які вивчають різні сфери реальності [5: 102]. 
У цьому зв’язку цілком логічними є питання про межи дисциплінарного розширення 
синергетики  і про сфери її компетенції.

Якщо можливості використання синергетичних принципів у дослідженні явищ, що 
знаходяться у сфері компетенції природознавчих наук, стали загальновизнаним фактом, 
то релевантність синергетичних моделей і методів для дослідження різних “антропних” 
явищ, що вивчаються гуманітарними науками, ставиться багатьма науковцями під сумнів. 

На наш погляд, вчені, які заперечують можливість використання принципів та ідей 
синергетики у дослідженні явищ гуманітарної сфери, заперечують саму природу і сут-
ність синергетики, яка полягає за словами О.М. Князевої в універсалізмі та міждисци-
плінарності [5: 101]. Монополізація синергетики представниками точних наук не лише 
гальмує розвиток гуманітарних галузей знань, але й самої синергетики. Ми вважаємо, 
що розвиток синергетики як науки на даному історичному етапі відбувається саме через 
експансію її ідей у конкретних науках. 

Прибічники так званої “метафоричної” релевантності ідей синергетики у гумані-
тарній сфері, визнають можливість використання її понять та принципів тільки у якості 
метафор [6: 15]. Як вже зазначалося, синергетика робить перші кроки у царині гумані-
тарних наук, тому природним є “свідоме ігнорування” окремих її складових (наприклад, 
математичного моделювання). Гуманітарії відзначають перш за все інноваційну, універ-
сальну методологію синергетики, що дозволяє по-новому поглянути на вже відомі факти 
і врешті-решт повернутися до розгляду проблем, які не знаходили вирішення у межах 
класичної наукової парадигми. Інтерпретуючи і наповнюючи універсальні синергетич-
ні моделі своїм конкретно-науковим  змістом, розглядаючи їх у певному дисциплінар-
ному контексті, науковці розв’язують першочергові завдання конкретних галузей знань 
та переосмислюють сутність відомих явищ та процесів, тим самим посилюючи позиції 
синергетики.

Синергетика відкрила нову еру у розвитку мовознавчих дисциплін. Досвід науков-
ців, які скористалися новою науковою парадигмою, не лякаючись звинувачень у “непра-
вомірній екстраполяції” ідей синергетики на вивчення лінгвальних явищ, доводить, що 
вона має величезні можливості у дослідженні тих феноменів, що раніше не знаходили 
раціональних пояснень, вважалися випадковими та аномальними.

Широке використання синергетичних ідей у практиці дослідження різних лінгваль-
них явищ сприяло формуванню лінгвосинергетики, яку визначають як прикладну галузь 
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синергетичного опису мовних явищ [9: 3]. У нас є певні сумніви стосовно терміна, що ви-
користовується для найменування нової прикладної галузі. На наш погляд, більш корек-
тим було б говорити про синергетичну лінгвістику, оскільки саме лінгвістика, об’єктом 
вивчення якої є мова в усіх її екзістенційно-функціональних проявах, у цьому випадку є 
базовою наукою. Синергетична методологія пропонує інноваційний підхід до вивчення 
об’єкту базової лінгвістичної науки, тому виконує тут важливу, але скоріше допоміжну 
роль. Термін “лінгвосинергетика” є прийнятним лише за умови, якщо йдельтся про оди-
ну з галузей великої трансдисциплінарної науки, про сегмент нової наукової парадигми. 

Як вже зазначалося, синергетика – це наука, що знаходиться у стадії формування та 
інтенсивного розвитку, сфери екстраполяції її інноваційних ідей та принципів не визначе-
ні до кінця, тому науковці “із обережності” лише виявляють можливі галузі прикладання 
методів і моделей цієї трансдисциплінарної науки і не насмілюються проголошувати про 
народження нових прикладних наук. Ми схильні позначати терміном “лінгвосинергети-
ка” один із “векторів експансії” нової наукової парадигми, а прикладну науку, як ґрунту-
ється на екстраполяції ідей та принципів синергетики, використанні її методів і моделей 
для дослідження як мовної системи в цілому, так і окремих її явищ і процесів, вважаємо 
доцільним називати синергетичною лінгвістикою. Проте, на сучасному етапі становлен-
ня і формування нової прикладної науки обидва терміни можна вживати як синоніми. 

Синергетична лінгвістика є перспективною прикладною наукою, оскільки новий по-
гляд на принципи організації мовної системи, на явища упорядкованості і хаоса, детер-
мінованості і випадковості, що спостерігаються у процесі її функціонування, на закони 
розвитку та еволюції мови як системи, здатної до самоорганізації та саморегуляції, дає 
можливість всебічного і повного відтворення архітектоніки (організації) та автопоезису 
(самодобудовування) мовної суперсистеми та ендосистем, що входять до її складу. 

Система принципів синергетики являє собою ядро методології вивчення систем різ-
ної природи, між іншими і мови. На нашу думку, екстраполяція ідей і принципів синер-
гетики на вивчення мови та лінгвальних процесів може допомогти у розв’язанні цілого 
ряду проблем, які не знаходили логічного пояснення в межах домінувавшої класичної 
наукової парадигми. Довгий час, науковці, розуміючи, що оточуючий нас світ занадто 
складний і людський розум явно не у змозі повністю пізнати його, прагнули до встанов-
лення простих логічних, раціональних закономірностей, залишаючи поза увагою явища 
и процеси, які не мали логічного пояснення, тому вважалися випадковими. 

Пригадаймо у цьому зв’язку феномен великого зсуву голосних у германських мо-
вах. Логічного пояснення причин цього явища не було, трансформації сонантів, що при-
звели до перебудови фонетичних систем германських мов, а потім, з ефектом ланцюгової 
реакції, і інших макросистем цих мов, здавалися ірраціональними. Лінгвістична наука 
обмежилася встановленням відповідностей сонантів у фонетичних системах кожної з 
мов на попередньому етапі її існування і після її трансформації. 

Використання розроблених синергетикою моделей у дослідженні зазначеного яви-
ща дає науковцям можливість більш детально вивчити саму природу трансформацій, пе-
реконатися у закономірності такого роду трансформацій у динамічних системах (якою є 
мова). З погляду синергетики процес реорганізації фонетичної системи можна предста-
вити таким чином: на певному етапі мовної історії на окремих ділянках фонетичної сис-
теми стали виникати девіації (відхилення від існувавшої традиції вимовлення голосних 
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у певних позиціях). Внаслікок збільшення девіацій фонетична система перешла у стан 
флуктації. Під флуктацією розуміють “випадкові відхилення миттєвих значень величин 
від їх середніх значень, тобто від стану рівноваги” [7: 19]. 

Як зауважують вчені, “флуктації можуть привести систему до спрямованих змін, до 
виникнення різноманітних нових, відносно стійких структур, не просто до попереднього 
стану рівноваги. Якщо флуктація є недостатньо великою, то система повернеться до по-
передньої рівноважної структури, “скотиться” на той самий атрактор” [8: 24]. 

Можна припустити, що у певний часовий відрізок фонетичні макросистеми герман-
ських мов перебували у стані хаосу: крім традиційного існував ще один, інноваційний, 
варіант вимови голосного у складі фонетичного слова, і різні соціальні, територіальні та 
інші групи носіїв мов могли користуватися старим (традиційним), новим або навіть обома 
варіантами вимови. Внаслідок того, що інноваційні варіанти стали набувати регулярного 
характеру, вони поступово перетворилися на норму. Хаос у цьому випадку мав конструк-
тивний характер і врешті-решт вивів систему на атрактор. Внаслідок того, що флуктації 
були сильними, система вже не змогла повернутися до свого попереднього стану і посту-
пово стала самоорганізовуватися, перейшовши у якісно новий стан свого існування.     

Такі процеси саморегуляції та самоорганізації на різних рівнях мовної суперсис-
теми відбуваються постійно, проте інтенсивність цих процесів у різний час і на різних 
ділянках не є однаковою. Ми вважаємо, що у наш час “фонетичні революції”, подібні 
до великого зсуву голосних, навряд чи можливі, оскільки фонологія літературної мови 
є строго регламентованою і офіційні (у більшості державні) аудійні та аудійно-візуальні 
засоби масової інформації щодня репрезентують найкращі зразки нормованого літера-
турного мовлення. На відміну від стародавніх часів, коли таких технічних засобів не 
було, унормувати  фонологію мовлення представників різних місцевостей та соціальних 
прошарків було неможливим. У наш час носії мов мають можливість звіряти своє мов-
лення з найкращими зразками, які репрезентує радіо і телебачення, документальне та ху-
дожнє кіномистецтво. Саме завдяки цьому розвиток фонетичних макросистем сучасних 
германських мов має уповільнений еволюційний характер.

У наш час найбільш активними  ділянками мовної суперсистеми, які швидко та 
інтенсивно розвиваються, є лексична та словотвірна макросистеми. Цей факт можна по-
ясними тим, що вони залишаються “найбільш відкритими” для обміну матерією, енергі-
єю та інформацією із середовищем, що оточує конкретну мову. Збагачення словникового 
складу мови може відбуватися під впливом факторів зовнішнього (соціального) середо-
вища за рахунок матеріальних одиниць (слів), що запозичуються із лексичних макросис-
тем інших мовних суперсистем, або шляхом формування неологізмів з власних ресурсів 
у межах даної лінгвальної суперсистеми.

Той неологічний бум, що спостерігається у багатьох мовах світу, і у першу чергу в 
англійській, являє собою адекватну реакцію мовних суперсистем на науково-технічні, 
економічні, політичні зміни у житті людства. Під впливом соціальних факторів мови по-
стійно змінюються та самоорганізуються. У результаті кількісного зростання словнико-
вого складу удосконалюються і шляхи та способи утворення нових лексем, збагачується 
арсенал словотворчих засобів. Таким чином, у результаті дії зовнішнього середовища 
здійснюється процес саморегуляції та самоорганізації у межах лексичної та словотвірної 
макросистем і у мовної суперсистеми в цілому.



28

Обмін матерією може здійснюватися між макросистемами одного порядку, що вхо-
дять до складу суперсистем різних мов (наприклад, шляхом запозичення лексем), між 
макросистемами певної мови (пригадаймо явище функціональної трансорієнтації: афік-
салізацію лексем, лексикалізацію службових морфем, лексикалізацію синтаксичних кон-
струкцій), між мікросистемами мови (наприклад, функціональна транспозиція лексем 
– конверсія).

Застосування синергетичних принципів у дослідженні мовних явищ дало можли-
вість пояснити, яким чином мовна система, залишаючись собою, може еволюціонувати, 
яким чином їй вдається підтримувати себе у стані динамічного балансу, у той час, коли 
її конституенти функціонують, а функціонуючи змінюються. Синергетика пояснює за-
кономірність існування мовних явищ, які раніше розглядалися як “асистемні” і, навіть, 
маргінальні.

Незважаючи на свою молодість синергетична лінгвістика здобула багато прихильни-
ків і послідовників. Слід відзначити науковий внесок вітчизняних мовознавців у станов-
лення і розвиток нового лінгвістичного напрямку. Однією з перших серед українських 
лінгвістів, хто став впроваджувати ідеї і принципи синергетики у дослідженні мовних 
явищ, була О. В. Тарасова [10; 11]. Значущі наукові праці з лінгвосинергетики, що по-
бачили світ за останнє десятиліття, були присвячені  синергетичним параметрам стиля 
і дискурса. Серед них слід особливо відзначити праці Л. С. Піхтовнікової, які містять 
лінгвосинергетичний аналіз стилю німецької байки [12; 13; 14], студії О. О. Семенець, 
присвячені синергетиці поетичного стиля [9].

На синергетичних засадах ґрунтується дослідження О. І Морозової з концептології 
[15]. Проблему варіативності лінгвальних одиниць як показчика “синергетичності” мов-
ної системи на матеріалі російської мови досліджує Н.В. Хруцька [16; 17]. Наші влас-
ні студії з пробем системності та розвитку словотвору сучасної англійської мови також 
ґрунтуються на ідеях, принципах і методології синергетики [18]. Так, зокрема, нам вда-
лося встановити синергетичні принципи організації словотвірної макросистеми, виявити 
механізми самоорганізації мовної суперсистеми, визначити роль явища функціональної 
трансорієнтації у саморегуляції і самоорганізації мови взагалі  і словотвору зокрема.

 На наш погляд, застосування ідей та принципів синергетики у дослідженні лінг-
вальних явищ має велике майбутнє. Розуміння синергетичної природи мови дозволяє 
чіткіше зрозуміти принципи її організації як системи, встановити потенційні джерела її 
розбудови і розвитку, визначити роль “асистемних”, перехідних явищ у еволюції мовної 
системи, виявити механізми, що забезпечують її відносну стабільність і перманентний 
розвиток, науково обґрунтувати закономірність впливу зовнішнього (соціального) чин-
ника на процеси самоорганізації мовної системи.

Отже, синергетика як наукова парадигма відкрила нові можливості у дослідженні 
всесвіту. У сфері гуманітаргих наук широке застосування знайшла синергетична мето-
дологія вивчення соціальних явищ. Використання синергетичних ідей у практиці дослі-
дження мови сприяло формуванню синергетичної лінгвістики, яку можна визначити як 
прикладну галузь синергетичного опису лінгвальних явищ і процесів. Кооперація синер-
гетики і лінгвістики має велике майбутнє, оскільки нова синергетична методологія від-
криває широкі можливості у визначенні природи і сутності багатьох лінгвальних явищ, 
закономірність існування яких не знаходила логічного пояснення у межах класичної на-
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укової парадигми. Крім того, розгляд системних, регулярних лінгвальних явищ з погляду 
синергетики дозволить суттєво доповнити наше знання про них. У цьому, на наш погляд, 
і полягає перспективність нової прикладної науки – синергетичної лінгвістики.

Перспективним напрямком наших подальших студій ми вважаємо дослідження на 
матеріалі англійської мови процесів саморегуляції і самоорганізації, що відбуваються у 
межах її окремих макросистем і мовної суперсистеми в цілому, визначення ролі хаоса на 
мікро- і макрорівнях у еволюції цієї мови. Результати таких досліджень, на нашу думку, 
мають посилити позиції синергетичної лінгвістики і сприяти її розвитку.    

ЛІТЕРАТУРА

1. Путь в синергетику. Экскурс в десяти лекциях / [Безручко Б. П., Коронов-
ский  А. А., Трубецков Д. И., Храмов А. Е.] – М.: ДомКнига, 2005. – 304 с. (Синергетика 
от прошлого к будущему).

2. Буданов В. Г. О методологии синергетики // Вопросы философии. – 2006. — №  5. 
– С. 79-94.

3. Ровинский Р. Е. Синергетика и процессы развития сложных систем // Вопросы 
философии. – 2006. — № 2. – С. 162-169.

4. Чалий О. В. Синергетичні принципи освіти та науки. – К., 2000. – 253 с. 
5. Князева Е. Н. Саморефлективная синергетика // Вопросы философии. – 2001. — 

№ 10. – С. 99-113.
6. Малинецкий Г. Г. Предисловие // Путь в синергетику. Экскурс в десяти лекциях 

/ [Безручко Б. П., Короновский А. А., Трубецков Д. И., Храмов А. Е.] – М.: ДомКнига, 
2005. – С. 9-16. (Синергетика от прошлого к будущему).

7. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. Синергетика и 
теория социальной самоорганизации. – СПб: Лань, 1999. – 480 с. 

8. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, 
самоорганизация, темпомиры. – СПб. – Алетейя, 2002. – 414 с.

9. Семенец О. О. Синергетика поетичного слова. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004. – 338 с.
10. Тарасова Е. В. Самонастраивающиеся системы и диахроническое изучение  

языка // Вісник Харківського національного університету. – Х.: Константа, 1996.  — 
№  386.– С. 127-131.

11. Тарасова Е. В. Синергетические тенденции в современной лингвистике // Вісник 
Харківського національного університету.– Х.: Константа, 2000. — № 500. – С. 3-9. 

12. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки. – Харків: Бізнес Інформ, 1999. – 219 с.
13. Піхтовнікова Л. С. Сінергія як природна властивість стилю (на матеріалі німець-

кої байки)// Вісник Харківського національного університету. - № 471. – Х. : Константа, 
2000. – С. 212-217.

14. Піхтовнікова Л. С. Стилістика  і синергетика дискурсу // Дискурс як когнітивно-
комунікативний феномен. / під загальн. ред. Шевченко І. С.: Монографія. – Харків: Кон-
станта, 2005. – С. 29- 35.

15. Морозова Е. И. Онтологические основы лингвистического описания лжи // Ві-
сник Харківського національного університету. Серія: Романо-германська філологія. – 
Харків: Константа, 2003. — № 609. – С. 106-109.



30

16. Хруцкая Н. В. Синергетический подход к теории вариативности языковых еди-
ниц // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – 2006. - № 82. – Т. 2. – С. 
215-217.

17. Хруцкая Н. В. Вариативность языковых единиц как проявление синергетичнос-
ти языковой системы // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – 2007. — 
№ 110. – Т. 2. – С. 263-265.

18. Єнікєєва С. М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови: 
Монографія. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006. – 303 с.

 

УДК 17.022.1 (043)
Слоневська  І. Б.

(Хмельницький, Україна)

ЛінгвоКуЛЬтуроЛогічний вимір ПроБЛЕми  
наЦіонаЛЬниХ арХЕтиПів 

У статті аналізуються архетипи національної культури, відтворені і оформлені в 
творах українського мистецтва, мові та усній народній творчості.

Ключові слова: архетипи національної культури, персоналізм, світоглядна толе-
рантність, кордоцентризм, пантеїзм.

The archetypes of national culture which are reproduced and formed in the works of 
Ukrainian art and folklore are analyzed in the article. 

Key words: archetypes of national culture, personalism, world outlook tolerance, 
cordocentrism, pantheism.

В статье анализируются архетипы национальной культуры, воспроизведенные и 
оформленные в произведениях украинского искусства, языке и устном народном твор-
честве.

Ключевые слова: архетип национальной культуры, персонализм, мировоззренчес-
кая толерантность, кордоцентризм, пантеизм.

Прилучення молоді до світової культури і загальнолюдських цінностей має спира-
тися передусім на кращі надбання національної культури. Значний науковий доробок 
в осмисленні історії української культури та розробці науково-теоретичних підходів 
до українських культурних процесів належать П. Кулішу, М. Костомарову, І. Нечуй-
Левицькому, М. Драгоманову, І. Франку, М. Грушевському, І. Огієнку, Д. Чижевському, 
Д. Антоновичу, Г. Пріцаку, Є. Маланюку, І. Крип’якевичу, які підкреслювали, що духо-
вне відродження нації неможливе без звернення до витоків її культурного буття, без ви-
вчення та засвоєння духовних цінностей, втілених у традиційній народній культурі, яка 
пройшла випробування часом. Сьогодні ця ідея поступово стверджується у вітчизняному 
освітньому полі. 

Головна мета, основні напрями, шляхи реформування української системи націо-
нальної освіти та виховання розкриваються в програмі “Освіта”, “Концепції безперервної 
© Слоневська І. Б., 2009
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системи національного виховання”, “Національній доктрині розвитку освіти України” 
тощо, де серед основних принципів національного виховання визначаються природовід-
повідність, народність, культуровідповідність, етнізація, гуманізм, демократизм. 

У процесі реалізації напрямів національного виховання варто, на думку фахівців 
враховувати таку систему духовного світу особистості українця: національну психоло-
гію та національний характер; національний спосіб мислення та народну мораль, естети-
ку, правосвідомість, національну філософію, ідеологію, свідомість та самосвідомість.

У цьому ж напрямі переглядається і зміст освіти, який мусить своїм базовим компо-
нентом визначати українознавство.

Серцевиною змісту освіти, варто зробити відомості про здобутки культури рідного 
народу (від трипільської культури, язичницьких міфів – через козацьку добу – до пізні-
ших складних та героїчних епох у історії нашого народу). При цьому науковий матеріал 
слід поєднувати з мистецьким, художньо-образним, адже він є не просто ілюстративним 
контекстом, а сприяє культурній самоідентифікації юних українців, яка відбуватиметься, 
коли з раннього віку діти виховуватимуться рідною мовою, міфологією, фольклором, 
мистецтвом, літературою. Бо тоді “... з-під нашарувань століть та іноетнічних віянь про-
ступають певні, властиві лише конкретному народові прояви його ідентичності, котрі 
входять в число символів, архетипів даної культури і взаємозв’язаного з нею національ-
ного характеру. Кожне покоління пильно вдивляється в присмерк століть і, розшифрову-
ючи орнаментальну стилістику епохи, відшукує в них риси власної ідентичності так, як 
нащадки намагаються побачити у старовинних портретах риси фамільної подібності” 
[1: 276].

Впродовж всієї нелегкої історії Україна намагалася зберегти рідну мову і власну 
культуру, своє самобутнє національне обличчя, прадавні звичаї та традиції. Хвиля за 
хвилею прокочувалися нашою землею, нівелюючи її своєрідність; скіфи, сармати, кім-
мерійці та готи, візантійці та татаро-монголи, сталінський режим та застійний інтерна-
ціоналізм, здавалося б, могли забрати живу душу в українського народу. Але попри все 
– лунають українські народні пісні, в усній народній творчості (думах, піснях, казках, 
байках, загадках, прислів’ях тощо) знаходять своє відображення головні ціннісні уявлен-
ня українського народу; живуть українські народні ремесла, українські національні ідеї 
втілюються в кращі твори мистецтва і здобувають право на безсмертя тільки тоді, коли 
мають глибоке народне коріння.

Як відомо, національна культура передусім є процесом виявлення та актуалізації 
архетипів, і, на думку С. Б. Кримського, пізнання та відтворення архетипів є для нас спо-
собом зв’язку минулого і майбутнього культури. У контексті даної статті ми спробуємо 
виокремити деякі важливі, з нашої точки зору, архетипи української культури, відтворені 
й оформлені в кращих творах українського мистецтва, у мові та в усній народній твор-
чості. 

У пошуках архетипів національної культури спиратимемося на визначення Н. Ха-
мітова, за якими, “архетип національної культури – це світоглядна основа, на якій ба-
зується культурно-значуща творчість будь-якого представника нації, а також її пере  жи-
вання”  [2: 405].

Чимало дослідників найсуттєвішою рисою українського народу вважають інди-
відуалізм. Мабуть, лише лінивий не дорікнув українцям за знамените гасло “моя хата 
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скраю”. Цей індивідуалізм виявляється навіть у мові. Цікавим, з нашої точки зору, є 
таке лінгвістичне спостереження, висловлене професором І. Цехмістро: російськомов-
на людина, бажаючи дізнатися про когось іншого, запитує: “Кто такой?”. – І це питання 
має зміст тільки тому, що поруч є “другой, иной” – тобто, інший у контексті общини. 
Українець же запитає “Що за один?” – і питанням фіксує увагу на індивіді, окремій лю-
дині, розглянутій індивідуально. “Це не дивно, — резюмує вчений, — бо індивідуалізм 
– одна з характерних рис автентичної української культури [2: 311]. Проте, на думку 
послідовника української світоглядно-антропологічної школи Н. Хамітова, доцільні-
ше говорити не про індивідуалізм, а про персоналізм, — такий спосіб відношення зі 
світом, за якого цінність персони не заперечує значущості навколишнього суспільного 
життя [2: 406].

Для української культури, підкреслюють фахівці, характерний дух індивідуального 
підприємництва, індивідуалізм, поєднаний з повагою до окремішної  людини та її свобо-
ди, гостре несприйняття деспотизму, абсолютної монархічної влади [1: 304].

Другий архетип української культури часто визначають як світоглядну толерант-
ність, що виражає здатність українського народу приймати у свою культуру ментальні 
настанови інших народів та їхніх культур. “Результат розв’язання суперечності світо-
глядної толерантності та персоналізму – світоглядна синтетичність. Вона лежить в осно-
ві української культури і постає важливою запорукою виходу української ментальності 
та культури на світову арену в постіндустріальну епоху. Адже ця епоха все більше по-
требує світоглядного єднання людства зі збереженням національного” [2: 408].

До архетипів української культури можна віднести і кордоцентризм, який виражає 
домінанту “серця” – чуттєвості, емоцій – над розумом. З цим поняттям співзвучні на-
ціональні риси українського народу: сентименталізм, чутливість, любов до природи, 
пантеїзм. 

Здавна відзначено, що важливою рисою української духовності є миролюбність. “...
малороси – одне з племен найбільш симпатичних. Чарівне поєднання наївності та тонкого 
розуму, м’якість вдачі в родинному житті, поетична задумливість характеру – непохитно 
наполегливого, краса, витонченість смаку, поетичні звичаї – все поєднується в цьому на-
роді, щоб чарувати вас. Їх патріотизм чистий від помислів про поневолення інших, вони 
бажають лише того, щоб їм самим було легше жити на вільному світі ...” [1: 307].

Ментальними рисами української душі можна вважати емоційність, ліричність, 
музикальність. Я. Білик, О. Євтушенко, Г. Куць називають цю рису екзистенційно-
особистісно орієнтованою поліфонічністю світобачення, відзначаючи серед його скла-
дових творчий індивідуалізм і волелюбність, заглибленість у світ своїх особистих пере-
живань і визнання плюралізму реальності [1: 253]. 

Візитною карткою України у світовому культурному просторі стали її народні пісні 
– ліричні, чуттєві, іноді тужливі, іноді веселі, але завжди чарівні. Українську народну 
пісню визнають у всьому світі, бо засвідчує вона багатство нашого народу, його високу 
емоційну культуру, глибоку і яскраву палітру почувань. Кращі українські композитори: 
С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко, С. Людкевич – черпали 
з чистих пісенних джерел мотиви своїх славетних творів, і ті ставали народними, якщо 
потрапляли в єдиний національний мелодійно-почуттєвий темпоритм.
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На думку дослідників, ще одним істотним архетипом української культури є гли-
бинний оптимізм, характерний для українців, починаючи від обожнення образу Сонця і 
до фундаментальної іронії над демонічними істотами (і в тому числі – над образом чор-
та). Глибинний оптимізм проявляється в самоіронії, в гуморі українців і є однією з основ 
автентичного буття культури українського народу [2: 409].

Українська культура – традиціоналістська за своєю суттю, спрямована на гармонію 
і передусім – гармонію з природою. Міфологічний за своїм типом, антропологічний за 
формою, світогляд українців визначав культ природи. Природа займає особливе місці 
в духовній культурі українців. Так, найхарактернішим жанром образотворчого мисте-
цтва є пейзажі. Мабуть, саме тому національна специфіка  української культури позна-
чена найбільшим зв’язком з культурою сільського пейзажу, побуту, житла тощо. “Садок 
вишневий коло хати” Т. Шевченка та “білява хата” В. Симоненка мають спільне архе-
типне коріння. Звернемо увагу на такий основоположний принцип української самосві-
домості, як розуміння землі; емоційне, ласкаво-шанобливе ставлення до землі-матінки, 
землі-годувальниці. Це одна з домінант української культури. Землю оспівують в піснях 
і думах, за неї борються, іноді вона стає предметом чвар, що знаходить відображення у 
народній сміховій культурі – казках, прислів’ях, приказках. Тема землі є  однією з най-
важливіших у творчості кращих письменників України, які найбільш автентично від-
творили архетипи рідної культури (І. Нечуй-Левицький, Марко Вовчок, Панас Мирний, 
О. Кобилянська, В. Стефаник, І. Франко, О. Довженко). П. Куліш ввів сильний антеїстич-
ний мотив до української філософії, підкресливши орієнтацію на землеробську культуру. 
Зв’язок з землею, гармонія з природою дають всі підстави вважати українську культуру 
антеїстичною (від імені давньогрецького героя, який черпав свою силу від землі). Варто 
в цьому контексті підкреслити працелюбність і працездатність українського народу, які, 
на думку фахівців, своїми витоками сягають трипільської аграрної культури. 

З нашої точки зору, цікавою є типологія національних культур, запропонована М. 
де Унамуно і Х. Ортегою-і-Гассетом та застосована на практиці фахівцями, серед яких 
Я. Білик, С. Євтушенко, Г. Куць. За цією концепцією, український національний харак-
тер можна зобразити двовимірним. Перший з цих вимірів національного характеру – це 
домінування таких рис, як відкритість, презирство до небезпеки, деякий авантюризм; 
він зумовлений степом і репрезентує козаччину. Другий вимір передбачає домінування 
таких рис, як закритість, притаємниченість, виваженість, певна нерішучість – він як спо-
сіб життя постає таким, що первісно зумовлений лісовим середовищем і репрезентує 
селянство [2: 252]. От чому в українському фольклорі дві визначальні форми природного 
середовища – ліс і степ, які найбільше вплинули на культурогенез української нації та 
формування українського національного характеру. Таким чином, стверджують фахів-
ці, український культурний менталітет репрезентує себе в двох вимірах: vita maxima et 
heroika –vita minima (життя величне та героїчне – життя звичайне) [3: 281]. Козацтво від-
носиться до першого типу, займаючи в українській культурі місце, подібне до того, яке 
належить лицарству в західноєвропейській культурі. Герої історичних дум та пісень – 
взірці мужності, патріотизму, волелюбності. Кобзарі виконували думи про козака Голоту, 
Байду, Самійла Кішку; з ХVІІ ст. і донині широко відомою є картина “Козак Мамай”, яка 
зображує українського козака-бандуриста.  Запорізька Січ втілює в українській культурі 
відданість свободі, незалежність і волелюбність, які оспівані в українському фольклорі. 
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(Пригадаємо, що в Україні кріпацтво з’явилося лише у ХVІІІ ст., до того ж часу майже 
всі міста України мали Магдебурзьке право і понад усе цінували можливість мати “вся-
кому городу нрав і права” (Г. Сковорода)).

Другий тип, виразно наведений в селянстві, передбачає заглибленість в себе, при-
хованість та закритість, але обом їм властива також сентиментальність та емоційне ба-
гатство. 

На думку Є. Зарудного, який у полемічній статті “Три історичні джерела і три іде-
альні складові частини українознавства” пропонує  яскравий взірець філософування 
щодо ментальних джерел української культури,  [3: 21] справжня мета досліджень фі-
лософського українознавства зосереджується на трьох ідеях: Мала Русь, козак, пророк 
Шевченко. Автор доводить, що саме Шевченко створив надзвичайної краси і сили міф 
України, яка “воскресає” (на противагу міфу про “гаснучу Малоросію”), і Шевченків-
ська “воскресла Україна” починає свою історію від козацьких  часів. Звертає на себе 
увагу шевченківський образ жінки, матері, особливо в контексті твердження К.Г.Юнга, 
що одним з найдавніших і найближчих людині архетипів можна вважати саме матір. У 
використанні цього архетипу виявився не лише талант поета, а і глибина його філософ-
ських рефлексій.

Заради справедливості зазначимо, що українська культура має певні патерналістські 
ознаки (батько-отаман величався і серед козаків, і серед повстанців, і в партизанському 
фольклорі ХХ ст.; “батьком народів” називали навіть Сталіна, але, безумовно, у народній 
культурі жіночий культ виражений яскравіше: від “венер” трипільської доби, язичниць-
ких рожаниць, які дають життя і визначають долю новонароджених, через трепетний об-
раз коханої в любовній ліриці – до образу жінки – берегині домашнього вогнища, образу 
Софії, втіленого в архітектурі і, зокрема, знаменитому храмі Софії Київської, зрештою 
– до образу України-матері, прищепленого саме Шевченком усім наступним поколінням 
українців.

Культурні архетипи отримують своє найяскравіше втілення в стихії рідної мови. 
Підкреслимо, що  в пошуку глибинних витоків української національної культури ми не 
зупиняємося детально на феномені мови з огляду на те, що ця широка проблема потребує 
свого детального і ґрунтовного висвітлення в рамках окремого дослідження. Зауважимо, 
враховуючи освітній вимір викладу зазначеної проблеми, що мова та національне буття є 
нерозривно пов’язаними і в погляді на проблему ми дотримуємося точки зору М. Гайдег-
гера, який в “Листі про гуманізм” писав: “Мова є домівкою буття. У домівці мови живе 
людина. Мислителі й поети – охоронці цієї домівки. Вони на варті здійснення відкритос-
ті буття, оскільки вони дають думці слово у своєму  мовленні й тим самим зберігають її 
у слові” [4: 228].

 Мову вважають творчим чинником формування світу людини, адже, як справед-
ливо зазначав О. Потебня, “мова не є відображенням світогляду, який уже склався, а є 
діяльністю, що складає його”. Помилково уроки рідної мови перетворювати на уроки 
національної пихи, але недооцінювати її значення не можна.

З огляду на це мовна проблема є однією з найважливіших етноантропологічних про-
блем, а роль освіти у розумінні мови як складової національної культурної екзистенції є 
незаперечно важливою, адже “... для участия в политической акции достаточно украсить 
свою речь десятком украинских словечек; но для того, чтобы понимать эту землю, быть, 
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а не казаться для нее своим, нужно изучать ее язык всерьез. Основательно и методично. 
Ведь от знания языка зависит степень родства со своей землей и, соответственно, интен-
сивность излучаемого ею тепла” [5: 17].

Ми навмисне зберегли мову оригіналу в цитаті, аби підкреслити, що мовну пробле-
му давно пора деполітизувати, бо для політиків вона є лише ситуативною розмінною кар-
тою, а проблема мови нагально потребує свого філософського, етноантропологічного, 
культурологічного осмислення та обґрунтування. І ті, хто це усвідомлює, висловлюють 
своє розуміння будь-якою мовою, не маючи для того перешкод. 

Замість висновків узагальнимо, що багатоаспектна проблема національної освіти та 
виховання, з нашої точки зору, має серед інших один яскравий і цікавий вимір – пошук 
і усвідомлення архетипів національної культури, її глибинних джерел, які стали важли-
вим чинником культурогенезу української нації, вплинули на формування українського 
національного характеру і донині сприяють  національній самоідентифікації молодих 
українців. 

Дуже важливо, щоб у змісті сучасної освіти і виховання було враховано цей вимір, 
і певний оптимізм у цьому контексті вселяють унормовані орієнтири освітньої стратегії, 
зазначені, зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.: “Націо-
нальне виховання впливає на формування людини як суб’єкта національної свідомості, 
національної культури. Пріоритетним аспектом виховної роботи має стати орієнтація на 
українську культуру, мову, національні традиції” [6].
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КоммуниКативнаЯ КомПЕтЕнтноСтЬ  
КаК ЛингвоПЕдагогичЕСКаЯ ПроБЛЕма

В статье речь идет о сущностных характеристиках понятий компетенция и 
компетентность традиционно различаемых в современной русскоязычной научно-
методической литературе, о генезисе понятия компетенция, породившем современный 
компетентностный подход к обучению иностранным языкам. Автор, отмечая 
многокомпонентный состав, рассматривает коммуникативную компетентность как 
сущностную характеристику человека, обеспечивающую ему возможность общаться с 
другими людьми, феномен открытого типа, постоянно пополняющийся по мере развития 
личности и продвижения в профессиональном становлении.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникативная компетенция, 
коммуникативная компетентность

The intrinsic characteristics of the competence concept are the main topic of the article. 
The genesis of the competence concept, generated modern competence approach to foreign 
languages teaching is one of the questions. The author considers the communicative competence, 
marking its multicomponent structure, as the intrinsic characteristic of a person providing him 
with and an opportunity to communicate with others. To the author’s mind the communicative 
competence is the phenomenon of the open type constantly replenishing in the process of the 
personal development and professional promotion.

Keywords: competence, communicative competence

Активная информатизация общества и профессиональной деятельности требует 
модернизации образовательной системы, приоритетным направлением которой 
является не знаниецентристская, а компетентностная стратегия. Вызванная современным 
постиндустриальным этапом развития культуры необходимость обновления знаний каждые 3-5 
лет требует изменения содержания и структуры образования, подходов и методов обучения. 
В такой ситуации важнейшее значение приобретает вопрос о том, чему необходимо учить 
будущего специалиста, т.е. речь идет о новых профессиональных качествах, необходимых 
будущему квалифицированному специалисту, чтобы быть востребованным в современном 
информационном обществе.

Рассматривая сущность понятий «компетенция», «компетентность», мы обратились 
к различным источникам. Приведем некоторые из определений: 

ПСиХоЛогіЯ мови і КуЛЬтури

© Сокол И. А., 2009
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Логический словарь-справочник (1975):
Компетенция — область знания или 

практики, в которой данное лицо об ладает 
обширными, точными знаниями и опытом 
практической деятельности [1].

Логический словарь-справочник (1975):
Компетентность (лат. competens 

— подходящий, соответствующий, 
надлежащий, способный, знающий). 
Качество человека, обладающего 
всесторонними знаниями в какой-либо 
области и мнение которого поэтому яв-
ляется веским, авторитетным [1]. 

Словарь методических терминов (1999):
Компетенция – это совокупность знаний, 

навыков, умений, формируемых в процессе 
обучения той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо 
деятельности [2].

Словарь методических терминов 
(1999):

Компетентность  - обладание 
компетенцией; правомочность [2].

Словарь по профориентации и 
психологической поддержке (2000):

Компетенция - круг проблем, сфера 
деятельности, в которой данный человек 
обладает знанием и опытом; совокупность 
полномочий, прав и обязанностей 
должностного лица, общественной 
организации.

Словарь по профориентации и 
психологической поддержке (2000):

Компетенция - это способность 
делать что-то хорошо или эффективно, это 
способность соблюдать установленный 
стандарт, применяемый в какой-либо 
профессии.

Ретроспективный анализ понятий свидетельствует, что «компетенция» трактуется в 
широком смысле как область знания или практики, круг полномочий,  совокупность 
знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а 
также способность к выполнению какой-либо деятельности. В наиболее общем понимании 
«компетентность» означает соответствие предъявляемым требованиям, установленным 
критериям и стандартам в соответствующих областях деятельности, при решении задач 
определенного типа, обладание необходимыми активными знаниями, способность уверенно 
добиваться результатов и владеть ситуацией.

Тезис о том, что понятие «компетенция» в большей мере отвечает новой парадигме 
высшего профессионального образования, чем традиционная квалификационная модель, 
аргументируется в русскоязычной научно-методической литературе следующим образом. 
В. И.  Байденко считает, что «важнейший теоретический ракурс компетенции получают в теории 
видного американского языковеда Ноама Хомского, в его идее «языковой компетенции 
определенной самоорганизационной диспозиции». Под последней Н. Хомский понимает 
«всеобщность лингвистических знаний родного языка, которая делает возможным 
«производить» все важнейшие предложения языка, а также образовывать любые новые, 
ранее не принадлежавшие ему предложения, согласно грамматике и правилам» [3: 5].

В работе «Aspects of the Theory of Syntax», опубликованной в 1965 году, Н. Хомским 
впервые был введен термин «компетентность» [4], первоначально обозначавший 
способность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой 
деятельности на родном языке. Компетентный говорящий/слушающий по Н.  Хомскому 
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должен: а) образовывать/понимать неограниченное число предложений по моделям, 
б) иметь суждение о высказывании, т. е. усматривать формальное сходство/различие 
в значениях двух предложений. Н. Хомский рассматривал языковую компетентность 
(linguistic competence) в теории лингвистической системы как абстрактное 
лингвистическое знание моноязычного взрослого носителя языка отличное от 
используемой в действительности речи (performance).

Опираясь на теоретические положения Н. Хомского, В. И. Байденко рассматривает 
компетенцию как диспозицию самоорганизации и делает вывод о том, что компетенцию 
«можно понять в контексте современной теории самоорганизации, синергетики, радикального 
конструктивизма, теории катастроф, хаоса и сложностей» [3: 6]. Действительно, в последнее 
время кризис образования стал рассматриваться в контексте общемировой тенденции 
становления постиндустриальной культуры как очередного этапа культурогенеза, 
сопровождаемого глобальными катаклизмами, вызванными «конфликтом между 
умирающей цивилизацией индустриализма и зарождающейся цивилизацией 
постиндустриализма» (Д. Белл, Дж. Гвишиани, О. Тоффлер и др.).

Н. Хомский,  заложивший основы теории порождающей (генеративной) 
грамматики и теории формальных языков как раздела математической логики, доказал, 
что общепринятые структурные теории языка не способны принять во внимание 
существенные особенности языка, такие как творческий потенциал и уникальность 
индивидуальных высказываний. Идея Н. Хомского о том, что необходимо «вернуться к 
гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих процессов», 
говорит о скрытом потенциале компетенции, которая благодаря личностно-обусловленным 
знаниям, навыкам и опыту преобразуется в компетентность.

Итак, разграничивая понятия «компетенция» и «компетентность» по основанию 
потенциальное – актуальное, когнитивное – личностное, под компетентностью мы 
понимаем актуальное формируемое личностное качество. Отсюда, компетенции как 
внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, 
представления, алгоритмы действий и пр.) выявляются в компетентностях человека. 
Таким образом, компетентность намного шире знаний, умений и навыков, она включает 
их в себя, равно как и эмоционально-волевую регуляцию ее поведенческого проявления. 
Содержание компетентности значимо, ценно для субъекта ее реализации, являясь 
активным проявлением человека в любой деятельности, включая общение, компетентность 
характеризуется мобилизационной готовностью как возможностью ее реализации в любой 
требующей этого ситуации.

Одним из первых в исследовании проблемы коммуникативной компетенции был 
американский ученый Делл Хаймс. Коммуникативную компетенцию он определял как 
«совокупность психологических, культурных знаний и общественных правил, которые 
управляют употреблением слова в рамках определенных социальных ситуаций общения» 
[5]. Согласно Д. Хаймсу, язык в некоторой степени является отражением культуры народа, 
видение мира определенной группой людей определяется свойственной им культурой. 
Д. Хаймс провозглашает неделимость функционирования языка и культурных и общественных 
явлений, утверждая тем самым тесное взаимодействие лингвистических и нелингвистических 
факторов в процессе коммуникации.
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Д.Хаймс в своих исследованиях различает понятия «коммуникативной компетенции» 
как знаний, которые обеспечивают учащимся возможность функционального речевого 
общения, и «лингвистической компетенции» как знаний о формах и правилах языка. По 
мнению Д. Хаймса, коммуникативная компетенция «включает в себя то, что необходимо 
знать говорящему для успешной коммуникации в среде иноязычной культуры» [5: 10]. 
Иными словами, коммуникативная компетенция – умение соотносить языковые средства с 
задачами и условиями общения. Коммуникативная компетенция по Д. Хаймсу объединила 
когнитивные, психологические, социальные и культурные факторы.

С развитием языкознания центр исследовательской работы переместился  с анализа 
языка  как системы знаков в плоскость изучения его употребления в системе коммуникации, 
чему способствовали исследования социолингвистов, которые понимали коммуникативную 
компетенцию как способность правильно использовать язык в разнообразных социально-
детерминированных ситуациях [5; 6]. Таким образом, термин «коммуникативная 
компетенция» первоначально вошел в социолингвистику (Д. Хаймс), а затем и в языковую 
педагогику (Г. Пифо, М. Каналь, М. Суэйн, М. Н. Вятютнев, В. В. Сафонова).

Понятие     «коммуникативная     компетенция»     и     ее     структура проанализированы 
в научных исследованиях И. Л. Бим, М. Н. Вятютнева, Н. Д. Гальсковой, Р. П. Мильруд, 
Е. И. Пассова, В. В. Сафоновой, А. Н Щукина, Д. Хаймса (D. Hymes), С. Савиньон  
(S. Savignon) и др.

Сегодня отечественные и зарубежные специалисты (М. Каналь, М. Суэйн, 
В. В. Сафонова, И. Л. Бим и др.) признают, что коммуникативная компетентность – одна 
из сущностных характеристик человека, обеспечивающая ему возможность общаться 
с другими людьми. Термин «коммуникативная компетенция» широко используется 
не только в научной методической литературе, но и в общеевропейских документах, 
определяющих политику стран в языковом образовании граждан XXI века. 

Если в русскоязычной научно-методической литературе продолжаются дискуссии 
по проблеме разграничения понятий «компетенция» и «компетентность», то анализ и 
обобщение некоторых западноевропейских материалов [7: 33-37; 9: 2-3] показывает, 
что в западной языковой педагогике оперируют двумя понятиями: «коммуникативная 
компетенция», которому все же отдается методический приоритет, и «коммуникативная 
способность». Наиболее очевидными различия и общие черты этих понятий 
становятся при анализе схемы (рис. 1): «коммуникативная способность» имеет 
интегративный характер, предполагает взаимосвязанное овладение лингвистической, 
социолингвистической, социокультурной, социальной, стратегической и дискурсивной 
компетенциями и формируется параллельно и во взаимодействии с когнитивным и 
эмоциональным развитием личности [10: 7]. Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что оптимальное развитие личности признается равным развитию 
коммуникативной способности в процессе изучения иностранных языков.

Многие российские исследователи (Гальскова Н. Д., Бим И. Л., Архангельский С. И., 
Зимняя И. А., Федорова О. В., Щукин А. Н.) объясняют коммуникативную компетенцию также 
через такое свойство личности как «способность», а именно способность человека понимать 
и порождать иноязычные высказывания в разнообразных социально-детерминированных 
ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых придерживаются 
носители языка.
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Наряду с указанным подходом к определению содержательной характеристики понятия 
«коммуникативная компетенция» существует так называемая «технологическая» трактовка, 
в которой акцент в определении смещается в сторону умений спрогнозировать сценарий и 
составить план речевых действий с учетом индивидуальных особенностей собеседников, 
которые реализуются в их поведении через беглость речи, стиль, речетворчество, т.е. через 
все то, что отличает носителя языка от иностранца, говорящего на чужом языке [11: 49].

Таким образом, «коммуникативная компетентность», на наш взгляд, может быть 
представлена как интегративное свойство личности, ее способность понимать и порождать 
иноязычные высказывания в разнообразных социально детерминированных ситуациях с 
учетом лингвистических и социальных правил, которых придерживаются носители языка 
или как комплекс умений адекватных по цели, средствам и способам  различным задачам 
общения.

Большой вклад в исследование коммуникативной компетенции внесли канадские 
ученые М. Каналь (M. Canale) и М. Суэйн (M. Swain). Ими была разработана модель 
коммуникативной   компетенции,   состоящая   из   четырех  компонентов,   в которую    
вошли:    грамматическая    компетенция,    социолингвистическая компетенция, компетенция 
дискурса и стратегическая компетенция [12].

Наиболее известной и часто цитируемой является модель ван Эка [13]. В качестве 
ее структурных компонентов вычленяются лингвистическая, социолингвистическая, 
дискурсивная, социокультурная, стратегическая и социальная подкомпетенции.

Лингвистическая компетенция — один из основных компонентов коммуникативной 
компетенции.  Её содержание составляет способность человека     правильно     
конструировать     грамматические     формы     и синтаксические построения в соответствии 
с нормами конкретного языка.

Социолингвистическая компетенция — умение осуществлять выбор лингвистической 
формы и способа языкового выражения, адекватный условиям акта коммуникации, т.е. 
ситуации общения, целям и намерениям, социальным и функциональным ролям партнёров 
по общению.

Содержание дискурсивной компетенции сводится к способности использовать 
определённую стратегию и тактику общения для конструирования и интерпретации 
связных, целостных и логичных высказываний, текстов разных функциональных стилей.

Социокультурная компетенция заключается в овладении учащимися национально-
культурной спецификой страны изучаемого языка и умением строить своё речевое и 
неречевое поведение в соответствии с этой спецификой.

Социальная компетенция проявляется в умении учащегося ориентироваться в 
социальной ситуации и управлять этой ситуацией, что находит своё практическое выражение 
в умении вступать в контакт и поддерживать его.

В основе стратегической компетенции лежат умения компенсировать недостаточность 
знания языка, речевого и социального опыта общения в иноязычной среде.

Необходимо осознать наличие сходств и различий, которые существуют в 
интерпретации понятия «коммуникативная компетенция» в работах отечественных, в 
том числе российских, и зарубежных авторов, поскольку концептуальные подходы к 
трактовке понятийного содержания этого термина и способы методического описания 
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специалистами компонентного состава коммуникативной компетенции в дидактических 
целях не однозначны. 

Помимо различий в методических взглядах на компонентный состав 
коммуникативной компетенции, в зарубежных и отечественных работах по-разному 
могут терминологически обозначаться одни и те же разновиднос ти компетенции. 
Например, в зарубежной, преимущественно англоязычной, методике используется 
термин «прагматическая компетенция», который по ряду понятийных позиций явно 
соотносится с термином «речевая компетенция», функционирующим в отечественной и 
российской методической литературе.

В исследованиях на территории бывшего СССР используются термины 
«коммуникативная компетенция» и «иноязычная коммуникативная компетенция» с 
конца 70-х, начала 80-х годов XX века [15]. В российскую лингводидактику термин 
«коммуникативная компетентность» был введен М. Н. Вятютневым [14] и определялся, 
как способность человека общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя 
свои интеллектуальные запросы. Затем определение было дополнено: коммуникативная 
компетентность – способность человека общаться в одном, нескольких или всех 
видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретенное в процессе 
естественной коммуникации или специально организованного обучения особое качество 
личности. Компонентному составу коммуникативной компетентности внимание было 
уделено позднее – в 90-х годах. Первоначально в методике обучения иностранным 
языкам в русскоязычной научно-методической литературе были выделены следующие 
компоненты: языковая, речевая, социокультурная компетенции [16; 17]. Впоследствии 
данная модель описания коммуникативной компетенции была дополнена за счет 
включения в нее компенсаторной, тематической и учебной компетенций. В частности 
в работах И. Л. Бим в коммуникативную компетенцию включается отдельно и учебно-
познавательная, и компенсаторная компетенции. Компенсаторная компетентность 
предполагает овладение умениями использовать при говорении перифраз, синонимичные 
средства, языковую догадку, мимику, жесты  [18].

Р. П. Мильруд отмечает, что коммуникативная компетенция имеет системную 
организацию и формируется взаимодействием трех основных, базисных составляющих: 
лингвистической компетенции, включающей языковые знания обучаемых; дискурсивной 
компетенции, которая означает владение способами поведения в проблемных ситуациях; 
и деятельностной компетенции, предполагающей использование языка в реальных (или 
приближенных к реальным) условиях продуктивной деятельности, а также наличие опыта, 
владение эффективными стратегиями планирования, способами достижения целей и 
постоянный личностный рост за счет индивидуальных резервов [19: 32].

Н. Д. Гальскова, представляя коммуникативную компетенцию в обобщенном виде, 
выделяет следующие компоненты: 1) знания о системе изучаемого языка и сформированные на 
их основе навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) 
средствами общения – лингвистический компонент коммуникативной компетенции; 2) 
знания, навыки и умения, позволяющие понимать и порождать иноязычные высказывания 
в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 
намерением, –  прагматический компонент коммуникативной компетенции; 3) знания, навыки 
и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого 
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языка в соответствии с национально-культурными особенностями чужого лингвосоциума, 
- социолингвистический компонент коммуникативной компетенции [8: 19].

Российский исследователь О. Ф. Остроумова предлагает дополнительно включать в 
структуру коммуникативной компетенции еще один компонент — информационную 
компетенцию [20], мотивируя необходимость этого расширением информационного 
пространства, широким доступом  к   Интернету,   аудиовизуальным   средствам   массовой 
информации и возможностью работы с мультимедийными программами, развитием 
дистанционного образования и новых методов обучения.

Рассмотрение моделей коммуникативной компетенции говорит о разнообразии подходов 
ученых к количеству выделяемых в ней структурных компонентов или подкомпетенций. Но 
всё же большинство исследователей признают пять основных компонентов коммуникативной 
компетенции, которые выделены и описаны на разных этапах исследования: 
лингвистический (знание грамматики и лексики), дискурсивный (коммуникативное 
употребление языка), прагматический (достижение коммуникативной цели), 
стратегический (преодоление коммуникативных неудач) и социокультурный (владение 
нормами поведения).

Характеризуя коммуникативную компетенцию, необходимо отметить, что она обладает 
внутренней структурой и включает в себя ряд взаимосвязанных компонентов, находящихся 
между собой в определённых отношениях и образующих определённую целостность, 
единство. Иначе говоря, коммуникативная компетенция обладает всеми признаками системы 
и может рассматриваться как понятие системное. Отличительный признак этой системы 
— взаимосвязанность и определенная взаимозависимость её элементов, обеспечивающих 
функционирование целого, — отчётливо прослеживается при анализе компонентов 
в процессе её развития. Взаимодействие главных составляющих коммуникативной 
компетенции — лингвистической и нелингвистической частей — является необходимым 
условием реализации, как самого процесса общения, так и процесса формирования 
коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку.

Вместе с тем, взаимодействие и соотнесение различных компонентов коммуникативной 
компетенции носит иерархический характер и в определенной степени характеризуется 
некоторой автономностью и относительной самостоятельностью. Как отмечают эксперты 
Совета Европы, составляющие коммуникативной компетенции соотносятся между собой не 
полностью. Можно достичь высокого уровня социокультурной компетенции, оставаясь при этом 
на начальном уровне владения лингвистическими знаниями и, наоборот, знания языковой 
системы не всегда предполагают сформированности социокультурной компетенции. 

Рассмотренные подходы к определению, объему и структуре коммуникативной 
компетенции свидетельствуют о сложности и многоаспектности данного дидактического 
феномена, а также показывают, каким образом через практику и опыт во все более 
расширяющемся круге коммуникативных контекстов и событий, индивид, изучающий 
язык, постепенно увеличивает свою коммуникативную компетентность. Следовательно, 
коммуникативная компетенция – феномен открытого типа, постоянно пополняющийся по 
мере развития личности и продвижения в профессиональном становлении, проявляющийся 
в компетентностях человека. 
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УДК 811.112.2:81’373:81’0        
Кравченко Н. Г.
(Київ,  Україна)

аФЕКтивнЕ внутріШнЄ мовЛЕннЯ 
у ПСиХоЛінгвіСтичному аСПЕКті

В статье рассматривается лингвистическое и психологическое исследования 
аффективной внутренней речи. Анализ научного наследия подтвердил феноменальную 
и своеобразную природу аффективной внутренней речи и ее функционирование во 
внутренней речи.

В процессе изучения структуры аффективной внутренней речи установлено, что 
исследуемое понятие является интегральным и предполагает междисциплинарного 
подхода при его рассмотрении.  

The article contains linguistic and psychological research of affective inner speech. The 
analysis of scientific heritage approved the unique nature of affective inner speech.
© Кравченко Н. Г., 2009
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There was defined within research of structure of affective inner speech that studied 
concept is an integral in science sphere.

Лінгвістика XXI ст. виявляє тенденцію до міждисциплінарного підходу в дослідженні 
мовознавчих проблем. Інтегральний характер лінгвістичної науки дозволяє всебічно 
розглянути теоретичні й практичні аспекти мовознавства. Суттєва переорієнтація 
наукових інтересів призвела до появи нових наукових дисциплін – соціолінгвістики, 
етнолінгвістики, когнітивної та гендерної лінгвістики, психолінгвістики, 
нейролінгвістики, лінгвогеографії, кібернетичної, обчислювальної, комп`ютерної, 
інженерної, математичної лінгвістики [1: 10-18].

Пріоритет комплексного вивчення є актуальним і перспективним в лінгвістичній 
науці. Залучення гуманітарних дисциплін і експериментальних результатів природничих 
наук дозволить багатоаспектно зрозуміти суть та структуру мови в цілому [2: 10-11]. 
Міждисциплінарний статус передбачає зміну лінгвістичної парадигми та формування 
нового підходу до аналізу мовознавчих явищ. Водночас синтезний метод не заперечує 
наявних наукових здобутків, а сприяє багатогранному розвитку лінгвістичної науки.

Всебічне вивчення лінгвістичної теорії уможливлює залучення психології, 
літературознавства, педагогіки, фізіології, філософії, що є  прогресивним надбанням 
сучасного мовознавства, яке сприяє вдосконаленню лінгвістичного аналізу.

Найсуперечливішою проблемою мовознавства можна розглядати дихотомію «мова-
мовлення», яка має тривалий історичний розвиток. Розмежуванням мови і мовленням 
займався В. фон Гумбольдт. За його спостереженням, мовлення продукується устами, а 
мова є масою всього витвореного мовленням [3: 68-86].

Системно дослідити й створити цілісну концепцію співвідношення мови і мовлення 
спробував Ф. де Соссюр. Учений визначив критерії, за якими протиставив дані поняття. 
Теорія Ф. де Соссюра викликала жвавий інтерес у науковців до цієї проблеми, хоча 
зумовила неоднозначне викладення та тлумачення дихотомії «мова і мовлення». Його 
концепція мала прогресивні наслідки, заклавши підґрунтя для подальшого розвитку 
лінгвістичної науки. На думку Ф. де Соссюра, мова – соціальне явище, що має зовнішню 
форму для індивіда, котрий не може регулювати та змінювати її зміст. Мовлення 
виявляється індивідуальним, обумовленим психофізичним проявом особистості. 
Функціонування мови повноцінно відтворюється у мовленні [4: 52].

Сучасні лінгвісти демонструють різні інтерпретації мови та мовлення, але переважно 
вони виходять з позиції Ф. де Соссюра. Традиційно мова розглядається як знакова 
система, здатна реалізовуватися в мовленні й виконувати через нього комунікативне та 
когнітивне призначення.

Мовлення – феноменальне явище притаманне людині. Через мовлення людина 
постає як особистість, розкриває свою індивідуальність, потенціал, самовдосконалюється 
й всебічно розвивається.

Важливим фактором у соціальному середовищі є спілкування людей. 
Комунікативний акт отримує вербальну форму й продукується зовнішнім мовленням. 
Здійснення мовленнєвого процесу має багатоплановий характер, обумовлений 
прихованим внутрішнім мовленням. Формування думки відбувається на підсвідомому 
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рівні, збагачується словами й оформлюється у зовнішнє говоріння. Навіть якщо ми 
думаємо «без слів», то тільки після того, як уже оволоділи словами [5: 87].

Виявляється взаємопов`язаність психологічного чинника та мовлення особистості. 
Індивід розкриває через мовленнєву діяльність свій внутрішній психічний стан, 
взаємообумовлений різноманітними життєвими ситуаціями та обставинами. Мовлення 
набуває психологічного змісту, що репрезентується у зовнішньому та внутрішньому 
говорінні [6: 334].

Зовнішнє та внутрішнє мовлення, виявляє індивідуальний вплив мовця, переданий 
своєрідним емоційним забарвленням. За визначенням психологів, особистість в 
емоційних ситуаціях демонструє емоційно-напружений стан, для якого характерна 
емоційна, психічна напруга, психологічний стрес. Прояв максимального збудження 
внутрішнього стану призводить до афективного прояву внутрішнього мовлення [7: 88].

Афективне внутрішнє мовлення (АВМ) багатоаспектно не досліджувалось в 
лінгвістичній науці. Природою та суттю даного явища займаються психологічні, 
психолінгвістичні, нейролінгвістичні дисципліни. Міждисциплінарний підхід надає 
можливість для всебічного вивчення АВМ, розуміння його прояву та динаміки 
розвитку за емоціогенних обставин, зумовлює перспективу багатоаспектного аналізу в 
мовознавстві.

АВМ виявляє психологічну структуру особистості та ступінь впливу індивіда на 
свій внутрішній стан, що розкривається в критичних ситуаціях. АВМ безпосередньо 
пов`язано з соціумом, соціальними відносинами, які формують підґрунтя для прояву 
емоціогенних ситуацій. Спостерігається взаємозалежність психічного стану індивіда 
та соціального середовища з виявом афекта (внутрішнього мовлення) ВМ. Така 
інтерпретація підтверджує інтегральну парадигму розгляду ВМ, зокрема АВМ, шляхом 
контактування і взаємовпливу цілої низки наук.

АВМ – явище неоднорідне та багатопланове, воно потребує синтезу знань 
споріднених наук для свого вивчення. Інтегральне бачення АВМ дозволяє пояснити 
феномен афекту, скоординувавши психонейрологічні дослідження й надбання 
лінгвістичної науки. Вивчення афективності є не тільки доцільним, а й перспективним 
у мовознавстві, оскільки афективна форма мовлення допомагає зрозуміти особливість 
мовленнєвої тенденції окремих поколінь, темп зміни мовленнєвого розвитку в цілому та 
повноцінно дослідити текст, зокрема літературний.

 АВМ – засіб реалізації думок, що формуються в критичних стресових ситуаціях, і 
мають невербальну приховану форму вираження на глибинному психічному рівні. АВМ 
розкриває внутрішній світ особистості, через який людина самореалізується й постає як 
індивід в соціумі. Ступінь виявлення афекту ВМ взаємопов`язаний з індивідуальними 
психологічними особливостями мовця та емоціогенними ситуаціями, при яких 
розгортається мовленнєвий процес.

Поняття афекту в психології, психолінгвістиці, нейролінгвістиці посідає чільне 
місце і є об`єктом досконалого вивчення. Еволюція цього терміну бере початок в 
античності й асоціюється з Арістотелем, який наполягав на вмінні ритора відчувати 
афект. Усвідомлюючи афект, ритор досягає бажаного результату і його промова влучна 
та красномовна. 
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Афективна поведінка виявляється у комплексному психофізіологічному прояві, що 
відображає стан особистості та її мовлення, зокрема внутрішнього. Людина в емоційних 
(фрустраційних, стресових) ситуаціях демонструє особливу емоційну поведінку, яка 
зумовлює ,,психологічний захист’’ coping (справлятися з проблемними обставинами) і 
defence (бар`єр від неприємних переживань). Поняття психологічного захисту – defensive 
behavior – введено у науковий обіг З.Фрейдом, котрий вбачав у ньому реакцію людини на 
життєві труднощі. Особистість при напруженій стресовій поведінці має особливу форму 
боротьби внутрішнього Я з своїми думками у прояві афекту [8: 190].

Афект має вияв у ВМ і є проявом граничної емоційної поведінки індивіда. У 
науковому просторі досліджуване явище набуло теоретичного й експериментального 
вивчення. Вивчаючи напружений стан індивіда, було визначено два види реагування:

– зовнішнє, яке виявляється ззовні;
–внутрішнє, коли емоції перебувають «всередині» і виражаються у вигляді ВМ з 

афективним проявом [8: 209].
Неоднорідне ставлення науковців до проблеми ВМ породило різнобічне сприйняття 

цього феномена. Підґрунтям для такого підходу є «недоступність», «прихованість» 
внутрішніх процесів, що формують і структурують мовленнєвий акт. У науковому доробку 
існує декілька концепцій інтерпретації ВМ, які заслуговують на увагу й вивчення.

Необхідно зазначити вагомий внесок Л. С. Виготського у дослідження ВМ. Він 
ретельно вивчав становлення ВМ у дітей на основі егоцентричного мовлення, зовнішнього 
за своїм проявом і внутрішнього за структурою та функціями. Л. С. Виготському вдалося 
експериментально пізнати природу ВМ, спостерігаючи процес еволюції егоцентричного 
мовлення у внутрішнє [9 (3:163)].

Такий підхід дозволив ученому всебічно осягнути суть ВМ й опрацювати це явище 
як з психологічної, так і лінгвістичної позиції.

ВМ, за визначенням Л. С. Виготського, особливий самостійний процес мовленнєвого 
мислення, в якому сфокусовано всі динамічні відношення думки й слова. Це мовлення 
для себе, воно є індивідуальним і не є соціальним [9 (3:143)].

Інший важливий момент, на якому наголосив Л. С. Виготський, є визначення 
характеристики ВМ:

Предикативність, яка виражається у вживанні присудків, підмет не 1. 
відображається, а залишається прихованим.

2. Редукованість фонетики. У ВМ слова набувають скорочення, ВМ 
асоціюється з мовленням, що протікає «майже без слів». 

ВМ наділено особливою семантичною структурою, для якої 3. 
характерно домінування змісту над значенням, аглютинація семантичних 
одиниць, ідіоматичність.

Аглютинація як засіб утворення з`єднаних слів (шляхом об`єднання декількох) 
дозволяє досягнути у ВМ переважання змісту. Один зміст накладається на інший, 
призводить до злиття змістів. Відбувається процес узагальнення змістового 
нагромадження, яке уособлюється в одному слові.
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Мовець передає думку певними словами, зрозумілими тільки йому одному, при 
цьому він їх скорочує, заміняє іншими поняттями, перетворюючи на ідіоматизми з 
індивідуальною ознакою.

Питання структури ВМ набуває різнобічного тлумачення. Існують тотожні й 
протилежні погляди. Так М. І. Жинкін у ВМ вбачає функціонування немовних одиниць, 
які регулюються предметно-схематичним кодом. Вимовити код неможливо, у ньому 
відсутні матеріальні ознаки слів зовнішньої мови [10: 104]. 

Наділений універсальністю, предметно-схематичний код сприяє сполученню не 
тільки мови та інтелекту, усного та писемного мовлення, а й виступає з`єднувальним 
елементом між національними мовами. ВМ, за тлумаченням М. І. Жинкіна, пов`язане 
з процессом мислення й опосередковує всі сенсорні виявлення: зорові, слухові, рухомі, 
«все те, про що можна говорити» [11: 143-147].

Опрацювання наукової літератури підтверджує думку про прихованість процесу 
внутрішнього промовлення та складність його вивчення. У той же час Л. С. Виготський 
наполягає на існуванні своєрідного лексичного рівня ВМ. Дослідження вченого не 
є традиційно лінгвістичним. Але його звернення до лінгвістичного аналізу збагачує 
надбання мовознавчої науки у питанні вивчення ВМ, зокрема афективної форми.

Л. С. Виготський стверджує, що різноманітні за функціональним призначенням 
види мовлення мають певну своєрідну лексику, граматику і синтаксис. Головною 
синтаксичною формою ВМ він вважає абсолютну предикативність і наголошує на 
«граматиці думки»,  призначеною  продукувати ВМ.

Учений виводить взаємозумовленість думки зі ступенем прояву афекту. Особливість 
будови мислення впливає на його афективність, тим самим продукує АВМ [12 (5:251)].

Погляди Л. С. Виготського заклали підґрунтя для подальшого розвитку питання 
ВМ, водночас викликавши неоднозначне ставлення науковців до зазначеної проблеми.

Наукові здобутки Л. С. Виготського були  розвинуті й доповнені його послідовниками. 
Зокрема, О. Р. Лурія заперечує позицію Л. С. Виготського щодо інтерпретації ВМ як 
мовлення про себе. За його характеристикою ВМ у семантичному плані не позначає 
предмет, тобто не містить підмета. ВМ згорнуте й аморфне за своєю будовою, завжди 
виявляє предикативний характер [13: 146].

За спостереженнями О. Р. Лурія, ВМ є необхідним етапом підготовки до зовнішнього 
розгорнутого мовлення. Предикативний характер ВМ  формує перетворення вихідного 
задуму в майбутній розгорнутий, синтагматично вибудований мовленнєвий акт. ВМ 
складається з окремих слів, зумовлених потенційними зв`язками. У ВМ слова зберігають 
«усі валентності», що забезпечують базис для розгорнутої мовленнєвої промови. 
Ця тенденція вказує на здатність згорнутого ВМ до розгортання й перетворення в 
синтагматично організоване зовнішнє мовлення [14: 14-36].

Процес формування мовленнєвого впливу О. Р. Лурія бачить як послідовність певних 
етапів. Спочатку виникає мотив, що спричиняє оформленню думки (задуму). Задум 
шляхом кодування переходить у розгорнуту стадію зовнішньго мовлення  [15: 61-62].

Аналіз експериментальних досліджень спонукає О. Р. Лурія до визначення: ВМ 
– це механізм, що перетворює внутрішній суб`єктивний зміст в систему зовнішніх 
розгорнутих мовленнєвих висловлювань. 
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ВМ відіграє важливу роль у процесі мовлення. Якщо порушується цілісність ВМ, то 
відбувається явище аграматизму й руйнується системність висловлювання. До такого висновку 
дійшов О. Р. Лурія в ході нейролінгвістичних досліджень. Продовженням його наукових 
ідей стали роботи Л. С. Цвєткової, Т. В. Ахутіної (Рябової). Вони виходили з положення про 
взаємозв’язок ВМ із здатністю здійснення зовнішнього говоріння [16: 32-34].

 ВМ має велике значення для формування афективного виявлення внутрішнього 
психофізіологічного стану мовця. Таке твердження зумовлює потребу вивчення ВМ в 
мовознавчому аспекті для розуміння особливостей внутрішньої організації АВМ, так як 
воно виникає з ВМ, і функціонує в ньому й виражається через нього.

О. О. Леонтьєв критично сприйняв концепцію Л. С. Виготського та О. Р. Лурія 
щодо тлумачення ВМ. Він погодився з їх визначенням ВМ і висунув ідею розмежування 
термінів: «внутрішнє мовлення», «внутрішнє промовляння», «внутрішнє програмування» 
[17: 83-84].

«Внутрішнє промовляння» позначає «зовнішнє» мовлення про себе. Воно 
наближується до зовнішньго мовлення, але характеризується прихованою мовленнєвою 
активністю і є актуальним при вирішенні складних, нетрадиційних задач у розгорнутій 
формі всередині себе.

Внутрішнє програмування визначає функціонально внутрішні мовленнєві процеси. 
Воно регулює планування власне мовленнєвих дій, ,,несвідому схему”, на основі якої 
формується мовленнєве висловлювання. Після етапу внутрішнього програмування 
мовлення переходить у ВМ або зовнішнє. Перехід до зовнішньго зумовлено граматичними 
й семантичними правилами програми, а до ВМ – певною закономірною «мінімальною 
граматикою».

У ході експериментального вивчення вчений визначив основні положення 
внутрішнього програмування: одиниця програми – «зміст», а не «значення», складові 
компоненти – суб’єкт, предикат чи об’єкт. О. О. Леонтьєв зауважує, що предикативність 
обумовлює ВМ й відноситься до ВМ, а не до внутрішнього програмування [18: 158].

ВМ він розглядає як завершену мовленнєву дію, спрямовану на себе. Воно має 
згорнуту, редуковану форму. О. О. Леонтьєв досліджує процес реалізації ВМ, сприймаючи 
його здійснення через предметно-схематичний код М. І. Жинкіна.

Основну функцію ВМ О. О. Леонтьєв вбачає в регулюванні особистістю власних 
дій. Ця функція впливає на свідомість, здатність відчувати індивідуальність і вміння 
регулювати внутрішнім станом.

Заглиблюючись в інтерпретацію ВМ, О. О. Леонтьєв намагається чітко визначити 
дефініцію даного явища. Він ототожнює ВМ з внутрішнім програмуванням. За поглядом 
О. О. Леонтьєва, програмування є узгодженням з ВМ. Така позиція обумовлює можливість 
по іншому дослідити психологічний і лінгвістичний аспекти внутрішніх процесів, що 
програмують внутрішній мовленнєвий акт.

Наукові погляди Б. Г. Ананьєва демонструють нетотожність понять ВМ та 
внутрішнього говоріння. ВМ, на його думку, недиференційований і неповністю свідомий 
мовленнєвий стан, який бере участь у говорінні [19: 25].
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Б. Г. Ананьєв, досліджуючи експериментально ВМ, вказує на його предикативну й 
субстантивну ознаки. Морфологічну структуру ВМ складають предикати, суб’єкти та вказівні 
займенники місця (тут, там). Особливістю ВМ є скорочення голосних звуків [20: 15].

Необхідно зазначити неординарну позицію І. В. Страхова, який наголошує на 
багато гранності фонетичної, лексико-морфологічної, синтаксичної структури ВМ. 
І. В.  Страхов наполягає на існуванні різноманітної синтаксичної структури у ВМ. Він 
вважає, що немає підстав заперечувати наявність стверджувальних заперечних, окличних 
речень. Численні риторичні питання відбивають афективний характер ВМ  [21: 43].

ВМ відбувається на когнітивному рівні, прихованому ззовні. Це явище складно 
простежити та дослідити з психологічної та мовознавчої позиції, так як воно здійснюється 
у формі прихованої вербалізації і, за концепцією І. В. Страхова, набуває всебічного та 
повноцінного зображення в художніх творах [21: 5].

Підсумовуючи зазначаємо, що ВМ формується емоційним станом мовця, й цей 
процес відображає афективний компонент ВМ. АВМ функціонує у ВМ, і ступінь його 
виявлення залежить від психофізіологічного характеру індивіда у певних комунікативних 
ситуаціях. АВМ – невербальний мовленнєвий процес, який регулюється механізмами ВМ 
й визначає взаємодію з внутрішньомовленнєвою організацією особистості в емоційних 
комунікативних ситуаціях.

АВМ – складний і багатомірний феномен, для осягнення якого необхідно дослідити 
ВМ як у мовознавчому, так і в психологічному аспектах. Наявність численних теоретичних 
і практичних теорій засвідчують інтегральний характер АВМ, що продукується 
індивідуальними емоціогенними факторами у формі ВМ.

ВМ в психологічному вимірі має три основних види:
а)  внутрішнє промовляння – «мовлення про себе»; 
б) власне ВМ як засіб мислення;
в) внутрішнє програмування.

У лінгвістичному аспекті структура ВМ є багатогранною у синтаксичній, фонетичній, 
лексико-морфологічній будові, зумовленій ступенем прояву афективного характеру 
внутрішньомовленнєвих процесів.  Наші спостереження засвідчують необхідність 
комплексного  вивчення явища ВМ з метою повноцінного розуміння архітектоніко - 
мовленнєвої організації АВМ. Пропонована інтерпретація підкреслює інтегральний 
статус феномена АВМ в науковому просторі й наголошує на його унікальному й 
неоднорідному характері. 
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до ПонЯттЯ диСКурСивноЇ СПіЛЬноти  
у внутріШній КонтраСтивноСті діаЛогічного мовЛЕннЯ

У статті мова йде про поняття дискурсивної спільноти як найбільш релевантне 
на сучасному етапі вивчення дискурсивних практик та, зокрема, внутрішньої 
контрастивності діалогічного мовлення. Цей термін вбачається більш влучним ніж 
«речевая/языковая общность», «языковой/речевой коллектив», «языковое общество», 
які широко використовувалися у соціолінгвістичній літературі.
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Ключові слова: внутрішня контрастивність діалогічного мовлення, дискурсивна 
спільнота, субкультура.

В статье речь идёт о понятии дискурсивного сообщества как наиболее 
релевантного на современном этапе изучения дискурсивных практик и, в частности, 
внутренней контрастивности диалогической речи. Этот термин представляется более 
удачным, чем «речевая/языковая общность», «языковой/речевой коллектив», «языковое 
общество», которые широко использовались в социолингвистической литературе.

Ключевые слова: внутренняя контрастивность диалогической речи, дискурсивное 
сообщество, субкультура.

The article touches upon the history and the meaning of the concept of discourse 
community. This term seems to be exacter than «speech community» or «linguistic communities» 
used in sociolinguistics studies. So this notion can be considered as the most relevant in the 
contemporary study of discourse practices.

Key words: dialogical speech intern contrastivity, discourse community, subculture.

Бурхливий розвиток інформаційних технологій призводить до зміни комунікативного 
ландшафту, а всеохоплюючий процес глобалізації та інтеграції породжує протилежний 
за своєю сутністю процес дефрагментації суспільства і формування у ньому так 
званих субкультур. Субкультури є традиційно об’єктом дослідження соціологів, але 
вагомість такої її складової, як особливості комунікації між її членами, привертає увагу 
з боку лінгвістів. Якщо погодитись з твердженням про те, що «будь-яка комунікація 
є діалогом» [1: 71], то у контексті пожвавлення інтересу до вивчення дискурсивних 
практик, стає зрозумілим, чому це поняття досі лежить у полі лінгвістичних досліджень. 
У першу чергу воно пов’язане з питаннями соціальної диференціації мовлення.

По-справжньому жвавий інтерес до соціальної диференціації мовлення виникає у 
60-ті роки 20-го століття як серед вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 

Найвагомішими у цій сфері можна вважати роботи американських соціолінгвістів 
У. Лабова [2; 3], У. Брайта [4], Р. Белла [5], Дж. Дж. Гамперца [6], Д. Х. Хаймса [7;8], а 
серед вітчизняних – А. Д. Швейцера [9; 10], Ю. Д. Дешерієва [11; 12] та ін.

У своїх дослідженнях вони розглядали кореляцію між соціальною та етнічною 
приналежністю, віком, статтю і особливостями мовної поведінки індивіда, причини 
виникнення та основні параметри цієї диференціації, а також, види груп, мовні коди 
та субкоди і механізми їх переключення у білінгвів та монолінгвів, зробивши вагомий 
внесок у розуміння функціонально-стильової диференціації мовлення, формування 
термінологічного апарату соціолінгвістики та основних методів її дослідження.

Але на сучасному етапі розвитку мовознавства, у зв’язку з інтенсивним дослідженням 
дискурсу у цілому та загальною спрямованістю мовознавства до розробки понять у 
когнітивному руслі, виникає нагальна потреба уточнити значення ключових понять у 
дослідженні вербальних інтеракцій, чи, у разі необхідності, запропонувати інше, більш 
релевантне.

Саме тому мета цієї статті – показати, що поняття дискурсивної спільноти є більш 
влучним та релевантним для вивчення внутрішньої контрастивності діалогічного 
мовлення, ніж, наприклад, термін «субкультура».
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Вище зазначали, що питання внутрішньої контрастивності вербальних інтеракцій 
пов’язане з фактом існування у суспільстві цілого ряду субкультур. Але поняття 
«субкультури» є похідним від фундаментального і тому дещо розмитого терміну 
«культура» і потребує термінологічного уточнення.

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). З початку 
під цим поняттям розуміли явища неформальні, протилежні офіційній культурі. Поступово 
значення цього терміну розширюється і, як це буває з більшістю фундаментальних понять, 
розмивається. Так, Буданова В. П. розуміє під субкультурою «сукупність норм, цінностей, 
ідеалів, настанов, будь-якої соціальної чи етнічної групи, відносно відокремленої у системі 
культури даного суспільства» [13]. З цього визначення видно, що субкультура тлумачиться 
крізь призму поняття культури, яке має неймовірно велику кількість визначень. Так, 
наприклад, Щепанська Т. Б. розглядає культуру як комунікативну систему. Якщо розуміти 
субкультуру як підсистему культури, то цей інструментарій можна використати для її 
вивчення. Згідно з цією теорією культура 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 [14].  

Незважаючи на те, що термін «субкультура» зустрічається у лінгвістичній літературі, 
він переважно застосовується при акценті на соціологічному аспекті комунікації, тоді 
як на позначення соціальної групи, всі члени якої володіють одним мовним кодом, 
використовують переважно «мовленнєвий колектив», «мовленнєва спільнота» тощо.

Зокрема, термін «speech community» вживають на позначення групи, об’єднаної 
спільним діалектом (dialect), тобто варіантом мови, якою розмовляє група людей, яку 
поєднують географічні, соціальні, етнічні, історичні, психологічні, релігійні та інші 
фактори [15: 52]. Термін «linguistic communities» наближається за своїм значенням 
до вищезгаданого і означає «соціальну групу, одно- чи багатомовну, єдність якої  
підтримується частотою різних типів соціальної взаємодії та яка є відокремленою від 
оточуючих областей слабкістю своїх зв’язків з ними. В залежності від рівня абстракції 
‹…› мовні суспільства можуть представляти собою невеликі групи, члени якої пов’язані 
особистими контактами, чи займати значну територію» [6: 186-187]. Слід звернути 
увагу на те, що у роботах, перекладених з англійської, терміни  «speech community» та 
«linguistic communities» отримали форми «речевая/языковая общность», «языковой/
речевой коллектив», «языковое общество». З цього приводу А. Д. Швейцер  зауважує, 
що це веде до термінологічної плутанини у вітчизняній соціолінгвістичній літературі. 
Він пропонує розмежовувати мовні/мовленнєві колективи/спільноти і зазначає, що 
« «языковой коллектив» може бути визнаний як сукупність соціально взаємодіючих 
індивідів, що мають певну єдність мовних ознак,  а «речевой коллектив» – як колектив, 
що відрізняється від інших не сукупністю мовних одиниць, а їх використанням у 
мовленні. За аналогією під «речевой общностью» слід розуміти групу індивідів, 
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об’єднаних спільністю будь-якої соціальної чи соціально-демографічної ознаки та яка 
має цілий комплекс мовних закономірностей, тобто закономірностей використання 
мови, а у якості  «языковой общности» – подібну групу, що має єдиний комплекс 
мовних ознак – спільний інвентар мовних одиниць, спільну мовну систему тощо» 
[9: 71]. У якості прикладів «языкового коллектива» вчений наводить колективи носіїв 
мови, діалекту, говірки, а до «языковой общности» – соціальні та соціо-демографічні 
категорії населення багатомовної країни, які характеризуються як соціальними так 
і мовними ознаками. Більш того, А. Д. Швейцер підкреслює, що одна й та сама 
соціолінгвістична одиниця може бути розглянутою у якості мовного чи мовленнєвого 
колективу в залежності від предмету аналізу – мовної структури комунікативної 
системи, що використовується цим колективом, чи реалізація цієї структури у 
мовленні [9: 74]. Поряд з терміном «макро/микро социальная общность» вводиться 
близьке за значенням поняття «макро/микросоциалемы» [11: 308-313], основним 
конститутивним елементом якої є мова, проте критерії розмежування цих двох понять 
не вбачаються достатньо чіткими.

Останнім часом під впливом активного вивчення дискурсу, а також надбань 
соціології, у лінгвістиці з’являється термін «дискурсивное сообщество», 
використаний у докторській дисертації  М. Б. Бергельсон. Вона використовує його 
у значенні кластеру, що отримують при поєднанні двох типологій: комунікативних 
контекстів та відповідних дискурсивних жанрів,  і який є лінгвістичним аналогом 
понять «субкультура» чи «соціальна група», які використовуються у соціокультурних 
дослідженнях комунікації [16: 38].

Уперше термін «discourse community» був запропонований соціологом 
Мартіном Ністрандом у 1982 р., а потім використаний американським лінгвістом 
Дж. Свейлзом. Останній, критично аналізуючи роботи У.Лабова, Дж. Дж. Гамперца, 
Д. Х. Хаймса, приходить до висновку про необхідність запропонувати термін, що є 
менш обмежуючим, ніж «speech community» та «linguistic communities». Він пропонує 
«discourse community» на позначення спільноти, що не є обмеженою ні часом, ні 
спільною територією, більш того, у якій «дискурс творить спільноту, а не навпаки» 
[17: 4]. За визначенням Дж. Свейлза, discourse community (дискурсивна спільнота) має 
наступні ознаки: спільність інтересів, що передбачає наявність у членів цієї спільноти 
спільної мети; форми комунікації між представниками цієї спільноти (телекомунікація, 
особиста зустріч тощо); інформаційний обмін та наявність зворотного зв’язку; наявність 
певних мовленнєвих жанрів для комунікативної реалізації поставленої мети;  власний 
лексикон; обмежену кількість учасників, що мають належний рівень спільних знань та 
дискурсивної майстерності. Але автор більше схиляється до соціологічного аспекту 
цього поняття і вже у більш пізній роботі відмовляється від цього терміну, називаючи 
його «утопічним» [19: 198].

Але на нашу думку, термін «дискурсивна спільнота» є доволі перспективним і 
релевантним для вивчення внутрішньої контрастивності мовлення. По-перше, при 
визначенні меж дискурсивної спільноти не є визначальними такі чинники, як вид 
комунікації (усна чи письмова), час та простір, що робить цей термін придатним 
для використання по відношенню до спільнот у Глобальній Мережі. По-друге, факт, 
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що особистість може бути одночасно членом різних дискурсивних спільнот (що 
наближуються до груп за інтересами) та використовувати в їх межах різні мовні 
коди, добре корелює з положенням про уявний характер спільнот, які є продуктом 
нашої уяви.

Таким чином, термін «дискурсивна спільнота» однаково успішно можна 
використовувати для дослідження матриці спілкування між членами як реальних, так 
віртуальних спільнот з метою вивчення внутрішньої контрастивності  діалогічного 
мовлення – теми, ще не розробленої у романській філології. Це дозволить  зробити 
внесок до комплексної характеристики діалогічного мовлення на сучасному етапі, у якій 
виникла потреба у зв’язку зі змінами комунікативного ландшафту.
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УДК 811.111-342
Шкворченко Н. М.

(Одеса, Україна)

гЕндЕрні ФунКЦіЇ мови у ПроЦЕСі СоЦіаЛіЗаЦіЇ індівіда
(на матеріалі англомовного ділового дискурсу)

Cтаття присвячена проблемам гендерних особливостей ділового спілкування. Ці 
проблеми дуже актуальні в наш час, коли бізнес подолав не тільки кордони, але і статеві 
забобони. Особлива увага надається гендерним стосункам у сфері бізнесу. Стаття 
аналізує залежність сприйняття інформації від статі учасника усного спілкування. 

Ключові слова: гендер, соціалізація, діловий дискурс, маскулінність, фемінінність, 
лінгвокультура.

This article is dedicated to the problems of gender peculiarities of business communication. 
These problems are extremely actual nowadays when business has become not only international 
but also intersexual.The special attention is given to gender relations in the sphere of business. 
The article analyses the dependence of information comprehension on the gender of the 
participant of oral communication. 

Key words: gender, socializing, business discourse, masculinity, femininity, linguistic 
culture.   

Стаття присвячена одній з найбільш актуальних та, у той самий час, найменш 
вивчених проблем сучасного мовознавства –  дослідженню регулятивної функції 
мови у процесі соціалізації індивіда. Соціалізація є сукупністю усіх соціальних 
процесів, завдяки яким індивід через спілкування як діяльність засвоює і привласнює 
накопичений соціокультурний досвід, що дозволяє йому функціонувати як члену 
лінгвокультурного соціума. Суттєву частку цього досвіду складає  нав’язуваний  
соціумом зміст етнокультурних, соціальних, психологічних, емотивних та інших аспектів 
«маскулінного» і «фемінінного», що визначає гендерну орієнтацію індивіда. Основою 
гендерної соціокультурної інформації є мова як система значень, що складає орієнтовне 
підґрунтя діяльності.

Дискурсивна онтологія дає нове розуміння гендеру як соціокультурної категорії 
конструйованої у процесі дискурсивної й інтерактивної взаємодії індивідів у соціальному 
контексті. Визначення гендеру як продукту дискурсу передбачає висвітлення проблеми 
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регулятивного впливу мови на формування гендерної ідентичності індивіда як члена 
соціуму, що структурує дискурс цього соціуму і водночас зазнає регулятивного впливу 
дискурсу. Стрижневу роль у презентації гендерної соціокультурної інформації у процесі 
гендерної соціалізації індивіда відіграє інтонація, яка може фіксувати статеві належність 
референта. Інтонація, позначаючи референтів чоловічої й жіночої статі, аналізує у дискурсі 
весь асоціативний потенціал, що відбиває історично сформований соціокультурний зміст 
категорій маскулінності і фемінінності, уявлення про сукупність типових чи бажано 
анатомо-біологічних, тобто емоційних, психічних, соціокультурних і поведінково-
психологічних характеристик, асоційованих з належністю індивіда до чоловічої чи жіночої 
статі у певній лінгвокультурі.  Етнокультурний зміст когнітивних категорій маскулінності 
та фемінінності визначає аксіологічні орієнтири гендерних еталонів і стереотипів, що 
регулюють вербалізацію гендерної інформації у дискурсі певного лінгвокультурного 
соціуму і тим самим впливають на гендерну соціалізацію індивіда, формуючи уявлення 
про еталонні жіночі і чоловічі якості і ролі. Потенційна здатність гендерних еталонів і 
стереотипів змінюватися під впливом соціокультурних факторів підсилює перспективність 
вивчення їхнього регулятивного потенціалу [1: 127-131].

Актуальність статті визначається тим, що вона виконана у руслі загальної 
антропоцентричної тенденції сучасного гуманітарного знання, яка сформувала наукові 
передумови для методологічно нового функціонально-комунікативного підходу до 
аналізу усної мови як чинника регуляції соціальної поведінки й відкрила нові перспективи 
вивчення функцій мови на базі взаємовідносин між мовою та суспільством.

Гендер – це соціокультурна категорія, що створюється у соціально-психологічному 
просторі дискурсу лінгвокультурної спільноти у процесі інституалізованої й 
ритуалізованої міжсуб’єктної мовленнєвої взаємодії, регульованої соціокультурними 
нормами, що відбивають аксіологічні орієнтири категоризації соціальної дійсності у 
концептуальній картині світу лінгвокультури [2: 80-82]. 

Одним з основних джерел гендерної соціокультурної інформації є інтонаційні 
особливості усної діалогічної мови, що функціонують у дискурсі лінгвокультури. 
Значення гендерно маркованої одиниці англійської мови визначається як структуроване 
у вигляді фрейму соціокультурне знання про означуване, тобто прототипову особу 
чоловічої чи жіночої статі, а також концептуальний зміст когнітивних категорій 
маскулінності та фемінінності, метафорично асоційований з означуваним у колективній 
свідомості англомовної лінгвокультурної спільноти. Це знання, об’єктивоване в ритуалах 
і продуктах діяльності соціальних інститутів, у процесі соціалізації опановується, тобто 
суб’єктивується через мовленнєве спілкування, стаючи фактом свідомості суб’єкта 
дискурсу. 

У підґрунтя гендерної функції інтонації  покладена когнітивна операція оцінювання 
референта суб’єктом дискурсу на підставі знання про відповідність/невідповідність того 
чи іншого з його/її стереотипних параметрів соціокультурному гендерному еталону, що 
є підставою для інференції суб’єкта про бажані/небажані моделі гендерної поведінки  
[3: 360-368]. 

Регулятивні настанови, адресовані суб’єкту дискурсу чоловічої статі, спираються 
на уявлення про нього як автономну соціальну особу, що категоризована за статусно-
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рольовими параметрами в ієрархії інституціональних структур англомовного соціуму. 
Соціально санкціоновані маскулінні властивості й поведінкові характеристики 
орієнтують чоловіка на виконання прототипової соціальної ролі добувача-годувальника, 
що припускає активну соціальну позицію, орієнтовану на успіх. 

Регулятивні настанови, адресовані суб’єкту дискурсу жіночої статі, спираються на 
уявлення про неї як неавтономну особу, що категоризована стосовно чоловіка, з яким 
її пов’язують кровні, шлюбні  чи суто сексуальні  стосунки. Соціально санкціоновані 
фемінінні властивості й поведінкові характеристики орієнтують жінку на виконання 
прототипової соціальної ролі берегині домашнього вогнища, яка обмежує її сімейно-
побутовою сферою [3: 436].

Першорядну роль в актуалізації гендерних стереотипів відіграють інтонаційні 
гендерно марковані одиниці, які тематизують основних актантів гендерно релевантної 
предметно-референтної ситуації, референтів чоловіка і жінку. Прототип постає як 
проміжна сутність між референтом знакового відношення, тобто об’єктом немовної 
дійсності, і смислом (концептом); він категоризований в мовній свідомості як типове 
уявлення, а в імені відповідає денотату. Типове уявлення про означуване є структурованим 
у вигляді фрейму. Це дозволяє розглядати значення одиниці мови як фрейм, здатний до 
“вбудовування” у фреймову мережу дискурсу [4: 625-631].

Завдяки фреймовому “вбудовуванню” у когнітивні структури соціокультурних 
знань значення гендерно маркованої одиниці мови постає не як проста репрезентація 
референтів чоловічої та жіночої статі, а саме як соціокультурно детерміноване уявлення 
про чоловіка і жінку, їхні типові та бажані якості, моделі поведінки, соціальні ролі, що 
залучає весь спектр стереотипних асоціацій, які визначають соціокультурний зміст 
маскулінності та фемінінності у певній лінгвокультурі. Англомовна лінгвокультура 
демонструє поблажливе ставлення до нелогічної інепослідовної жінки, тому що всі ці 
якості стереотипно приписувані їй як невід’ємні властивості її “природи”. Відповідно, 
в англомовного суб’єкта дискурсу формуються гендерно диференційовані уявлення про 
санкціоновані англомовним соціумом гендерні нормативні орієнтири, що спричиняють 
регулятивний вплив на формування гендерних моделей поведінки: “справжній” 
чоловік має бути логічним і послідовним; “справжній” жінці не обов’язково мати ці 
якості.  Фрейм, що спирається на засвоєний з дитинства стереотип, “занурює” суб’єкта 
дискурсу в знайомий світ з передбачуваними закономірностями. Цей світ сприймається 
автоматично, на підсвідомому рівні, й приймається на віру як єдино можливий [4: 278].      

У досліджуваному дискурсі відбита альтернативна модель гендерних відносин, що 
побудована як негатив традиційної: чоловік відіграє роль підлеглого в ділових стосунках, 
а жінка – начальника, голови. 

Результати проведеного аналізу дозволяють визначити гендер як соціокультурну 
категорію, що створюється/відтворюється у соціально-психологічному просторі 
дискурсу лінгвокультурної спільноти у процесі інституалізованої й ритуалізованої 
міжсуб’єктної мовленнєвої взаємодії, обумовленої метаконтекстом концептуальної 
картини світу лінгвокультури і макроконтекстом соціокультурних норм. Фреймова 
мережа пресупозиційного фонду дискурсу підпорядкована глобальній когнітивній 
моделі, макропропозиції, що спрямовує інтерпретаційні та інференційні процеси у 
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русло аксіологічних орієнтирів лінгвокультури. Суттєвим складником пресупозиційного 
фонду дискурсу є гендерні стереотипи маскулінної англомовної лінгвокультури. 
Гендерний стереотип визначаємо як історично обумовлене, мінімізоване, типізоване і 
структуроване у вигляді фрейму в колективній свідомості певного лінгвокультурного 
соціуму уявлення про фізіологічні, емотивні, психічні, психологічні та соціокультурні 
атрибути, що є властивими/невластивими індивіду, якого соціум категоризує як чоловіка 
або жінку, а еталон – як уявлення про атрибути, що є бажаними/небажаними для цього 
індивіда [5: 120-125]. 

Предметом аналізу є інтонаційні, структурні, та етнокультурні характеристики 
усної діалогічної мови ділового діскурса, що забезпечують їм статус гендерно 
диференційованих мовних одиниць. Експериментальний корпус включає 30 діалогічних 
єдностей, озвучених 5 дикторами-чоловіками і 4 дикторами-жінками, загальна довжина 
звучання – 1 година 15 хвилин. Матеріалом для експериментального дослідження 
послужили тільки озвучені діалоги з оригінальних бізнес-курсів, розроблених в країні 
вивчаємої мови.

Принципова відмінність цього дослідження від попередніх лінгвістичних 
гендерних розвідок полягає у тому, що вперше соціокультурний зміст “маскулінності” 
і “фемінінності”, вербалізований різнорівневими одиницями англійської мови у 
дискурсі англомовної лінгвокультурної спільноти, постає як регулятивний чинник 
людської поведінки. Такий підхід є новим напрямком лінгвістичних досліджень в межах 
міждисциплінарної функціональної парадигми, що виходить з розуміння комунікативної 
функції мови як функції регуляції соціальної поведінки та інтегрує лінгвокультурологічні, 
когнітивно-лінгвістичні, психолінгвістичні, соціолінгвістичні і прагмалінгвістичні дані, 
методи й інтерпретаційні підходи [6: 265]. 

Для  вирішення  експерименту  був  проведений  аудиторський  аналіз  експеримен-
таль них фраз. В аудиторському експерименті взяли участь 12 інформантів – 9 спеціа  лістів-
фонетистів кафедри експериментальної і теоретичної фонетики Одеського національ-
ного університету ім. І. І. Мечнікова і 2 філолога-англійця і 1 філолог-американець.

У ході перцептивного аналізу були виявлені мелодичні особливості діалогів між 
жінками і чоловіками-менеджерами  у процесі ділового спілкування.

В цілому, діапазон фраз знаходиться в межах середнього, а регістр змінюється від 
середнього до високого.

Регістрові характеристики важливі для передачі питальності. Саме питальні 
вислови відмічені середнім або високим регістром. Це можна пояснити тим, що якщо 
лексико-граматична структура не передає значення вопросительності, то регістр вислову 
підвищується.

Тональні зміни в початкових ненаголошених складах утворюють передтакт, який 
може бути високим (High Pre-Head) або низьким (Low Pre-Head).

У досліджуваних прикладах зустрічаються наступні види шкал: ступінчаста 
низхідна, ступінчаста низхідна з порушеною поступовістю, ковзаюча низхідна, 
ступінчаста висхідна, рівна низька.

Переважаючою в досліджуваному матеріалі є ступінчаста низхідна шкала
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Таблиця № 1
типи шкал у фразах  дикторів чоловіків (дм) і дикторів  жінок (дЖ)

Типи шкал
Низхідна (%) Висхідна (%) Рівна (%)

ДМ ДЖ ДМ ДЖ ДМ
ДЖ

Ступінчаста 55 60 13 5 7 7

Ступінчаста 
з порушеною 
поступовістю 

14 18 3 5 - -

Що ковзає 8 5 - - - -

По таблицях можна побачити, що жінки набагато частіше (на 8%) за чоловіків 
користуються висхідною ступінчастою шкалою, що в більшості випадків пов’язане 
з особливостями апарату артикуляції. Використання низхідної ступінчастої шкали у 
чоловіків зустрічається на 5% частіше. Рівна висхідна і така, що рівна ковзає шкали в 
експериментальному матеріалі не зустрічалися.

Було також проаналізовано співвідношення ядерних тонів: аналіз експериментального 
матеріалу показав частотність простих і складних тонів в діалогічному спілкуванні в 
ситуації жінка – чоловік.

Таблиця № 2
Співвідношення ядерних тонів у фразах жінок і чоловіків

№         Тип тону
К-сть фраз до загального % 

у женщин у мужчин у женщин у мужчин

1 Низьке падіння 31 35 30 34

2 Високе падіння 8 5 10 5

3 Низький підйом 26 34 25 33

4 Високий підйом 5 8 5 7

5 Падіння-підйом 16 14 15 13

6 Рівний 3 - 2 0

7 Низький підйом +
Високе падіння

6 2 5 1

8 Підйом-Падіння +
Низький підйом 

- 2 0 2

9 Низьке падіння +
Низький підйом

7 5 8 5

Як видно з приведених вище таблиць, чоловіки і жінки приблизно в рівній кількості 
вживали фрази, в яких ядерним тоном є Low Fall. У неділових ситуаціях, або в ситуації 



61

«чоловік-начальник – жінка-підлеглий» Low Fall зустрічається на 15 – 20 % частіше 
в мові чоловіків. У той час Low Rise зустрічається в мові чоловіків-підлеглих на 8% 
частіше, ніж в мові жінок, що також є нетрадиційним в нейтральних ситуаціях.

Експериментальний матеріал був також проаналізований з погляду синтагматічеського 
розчленовування. Синтагма є основною одиницею мови. При синтагматічеськом 
розчленовуванні виділяються смислові групи, які передають логічні, стилістичні, 
експресивно-модальні відтінки в межах одного і того ж лексико-граматичного комплексу 
шляхом їх особливого вимовлення [7: 20-21]. В ході слухового аналізу фраз чоловіків і 
жінок в процесі ділового спілкування були отримані наступні результати.

У фразах чоловіків, загальна кількість синтагм більша, ніж у фразах жінок. Це можна 
пов'язати з психологічною особливістю чоловіків чітко формулювати і конкретизувати 
кожну думку і ідею [2: 94]. Як видно з таблиці, у фразах чоловіків переважають три 
і чотири синтагменниє фрази, в той час, як у фразах жінок переважають одне і два 
синтагменниє фрази.

Таблиця № 3

Чоловіки Жінки

Кількість синтагм 4 2

Кількість фраз 20 20

Наприклад: 
Woman: Is everything all right?||
Man: Fine,| thanks!|| Actually,| to be honest,| I’m a bit worried about this aptitude test 

tomorrow.||
Woman: You don’t need to worry.|| I’m sure it’ll go well.||
Man: Yes, | I think| I can handle the first part all right.|| It’s the second part of the test|  that 

worries me.|| My problem is| I’m not very good with figures.||
Woman: Part two isn’t really so difficult, you know.||
Man: Yes,| perhaps you’re right|| [8: 83].
Синтагма є смисловою єдністю і володіє певною завершеністю. Синтагми бувають 

повні і неповні, в останній відсутній один або більш за членів. У нашому матеріалі 
неповні синтагми склали приблизно 45 % від загального числа синтагм, а повні – 65 
%. Неповні синтагми складають велику частину фраз в експериментальному матеріалі. 
Вони зустрічаються в ситуаціях, коли що говорить перебивають, або коли він перепитує 
або уточнює інформацію, або коливається у виборі відповідного слова. Кінець такої 
синтагми оформляється найчастіше або рівним, або висхідним тоном. Повні синтагми 
в більшості випадків характеризуються ступінчастою низхідною або рівною шкалою і 
оформляються низхідними тонами.

Часте використання низхідних тонів є одним із засобів ритмізації усної мови. Ритм 
є однією з основних характеристик зв'язної мови. В ході аналізу фраз чоловіків і жінок 
в процесі ділової комунікації було виявлено, що для них характерна змішана ритмічна 
організація, тобто комбінація простих і складних ритмів. У фразах жінок така комбінація 
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зустрічається приблизно на 20 % частіше. Відзначимо, що тип ритму залежить від 
тривалості фрази. Для коротких фраз типовіший простій ритм. А протяжні фрази, що 
характеризуються простим ритмом, сприймаються як повільніші [9: 68-70].

Відмітимо, що ударні слова, що входять до однієї ритмічної групи, утворюють тісну 
єдність. Отже, характер семантичного зв'язку певною мірою впливатиме на характер 
ритму. Складну ритмічну групу утворюють слова, які тісно пов'язані один з одним 
семантично [10: 304].

Значну роль в ритмізациї діалогічної мови грають паузи. Паузи, будучи перервою в 
звучанні, багатофункціональні і розглядаються з різних точок зору. Виділяють фінальні 
паузи, які зустрічаються в кінці закінчених фраз, і не фінальні, або синтагматічеськіє, які 
зустрічаються усередині фрази і відокремлюють одну синтагму від іншої [10: 124].

У нашому дослідженні зустрілися паузи різного характеру. У фразах жінок відмічена 
незначна кількість пауз, що пов'язане з переважанням одне і два синтагменних фраз.  
У фразах чоловіків кількість пауз більша, що пояснюється наявністю більшої кількості 
синтагм.

У даному дослідженні спостерігається переважання фінальних пауз.
Частотність вживання фінальних і нефінальних пауз багато в чому залежить від 

виду мовної діяльності і індивідуальних особливостей того, що говорить.
Фінальні паузи протяженнєє не фінальних. Не фінальні паузи передують різними 

висхідними або низхідними тонами.
Тон синтагми перед кінцевою паузою визначається комунікативною спрямованістю 

фрази, в більшості випадків це низхідні тони.
Синтагматічеськая пауза відокремлює одну синтагму від іншої і знаходиться між 

словами, що характеризуються найменше тісним семантичним зв'язком.
У нашому дослідженні зустрілося декілька внутрісинтагменних пауз, що складає 

приблизно 10 % від загальної кількості не фінальних. Більшість  з них зустрічаються у 
фразах жінок.

     Наприклад: 
1. Elsie: You know everyone wants the first two weeks in August, and everyone else has 

young children [11: 51].
2. Woman: Let me see if I’ve got this right. You say you won’t consider our offer [11: 11].
Внутрісинтагменная пауза дуже коротка. Результати слухового аналізу дозволяють 

виділити серед не фінальних пауз короткі і паузи середньої тривалості. Тривалі паузи 
не зустрічалися. У дослідницькому матеріалі зустрілася майже рівна кількість коротких 
пауз і пауз середньої тривалості.

Логічні паузи і паузи невпевненості показують, наскільки той, що говорить готовий 
до виразу своїй думці. Логічні паузи допомагають членувати мову на логічні, смислові 
відрізки. Будь-яка повна синтагма є більш менш логічно завершеним відрізком мови. 
На стику фраз і на початку фраз були відмічені також паузи невпевненості (хезітациі). 
Паузи хезітациі характерні для усної спонтанної мови, і найчастіше зустрічаються  саме 
на стику фраз. Паузи невпевненості часто сигналізують момент, після якого послідує 
основна інформація або указують на те, що той, що говорить коливається у виборі 
слова. Порівняльно невелика кількість пауз невпевненості можна пояснити певною 
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комунікативною спрямованістю вислову. Той, що говорить переслідує свою конкретну 
мету. Сумнів що говорить може виражатися за допомогою інших засобів, наприклад, 
уповільненням темпу [12: 66-67].

Темп, поза сумнівом, грає важливу роль в тимчасовій організації вислову і визначає 
його прагматичну спрямованість. У оцінці темпу чітко наголошується три його ступені: 
середній, швидкий і повільний [13: 96].

У досліджуваних нами фразах темп можна визначити як швидкий, що, загалом, 
вельми характерний для усної діалогічної мови. Проте на деяких ділянках фрази він 
сповільнюється, що виявляється в збільшенні тривалості голосних звуків.

     Наприклад:
 Helen: But you `think it’s `time to `move on| and you’re applying for `another job|| [11: 30].
Woman: Well, `any `deal must be exclusive|| [11: 11].
     У деяких фразах темп прискорюється на окремих ділянках фрази.
     Наприклад:
Woman: I `think I `ought to remind you| that our `results last year were 30 % over target|| 

[11: 124].
В цілому, темп діалогічної мови багато в чому залежить від наступних чинників:

від тематики діалогічного спілкування (чим той, що краще говорить знайомий — 
з темою, тим швидше він говорить);

від кількості часу, який має в своєму розпорядженні той, що говорить (темп — 
зростає при обмеженому часі);

від об’єму передаваної інформації (той, що говорить повільніше промовляє — 
триваліші відрізки вислову);

від ступеня інформативності вислову (уповільнення темпу маркірує найбільш — 
важливі ділянки фрази);

від емоційного стану того, що говорить (емоційна мова характеризується — 
прискоренням або уповільненням темпу);

від виду мовної діяльності (темп монологічної частини діалогу більш — 
сповільнений в порівнянні з власне діалогічною) [4: 249].

У результаті проведеного дослідження були зроблені наступні висновки: в ході усної 
ділової діалогічної комунікації по схемі «жінка – чоловік» жінками частіше уживаються 
типи шкал і ядерних тонів, які в стандартній усній комунікації частіше властиві мові 
чоловіків. Таким чином, можна сказати, що ділова ситуація, а також ранг жінки викликають  
гендерне зрушення не тільки на семантичному, але і на інтонаційному рівні [14: 95].

У перспективі планується продовження дослідження усних форм ділового 
спілкування і проведення експериментального фонетичного аналізу просодії ділового 
дискурсу із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій.
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ЛінгвоКуЛЬтуроЛогічна інтЕрПрЕтаЦіЯ тЕКСту

УДК 811.161.2’373.2 (043)
 Цілина М. М.
(Київ, Україна)

ПринЦиП номінаЦіЇ урБанонімів міСта  
КиЄва За ЇХ Зв`ЯЗКами іЗ СоЦіоСуБ`ЄКтом

Статтю присвячено вивченню власних назв об’єктів міського простору столиці 
України – урбанонімів. Зокрема, розглянуто принцип номінації у зв’язку цих назв 
із соціосуб’єктом, з’ясовано особливості значення цих найменувань та подано їх 
семантичну класифікацію. 

Ключові слова: урбанонім, принцип номінації, семантика власної назви, мотивація 
урбаноніма.

Статья посвящена исследованию собственных наименований объектов городского 
пространства столицы Украины – урбанонимов. В частности, рассматривается 
принцип номинации этих наименований в связи с социосубъектом, определено 
особенности значения и дано их семантическую классификацию.  

Ключевые слова: урбаноним, принцип номинации, семантика собственного 
наименования, мотивация урбанонима.  

The article represents the study of proper names of object in the capital of Ukraine – 
urbanonims. Here is shown the principle of nomination with the connections of these names 
with sociosubject, given a semantic specific and semantic classification these proper names.

Key words: urbanonim, principle of nomination, semantic of proper name, motivation of 
urbanonim.

Київська урбанонімія – динамічна  система власних назв внутрішньоміських 
об’єктів, що постійно поповнюється новими лексичними одиницями. Дослідження 
принципів номінації урбанонімів є одним із актуальних проблем сучасної ономастики в 
силу своєї наукової неосвоєності на тлі кількісного зростання цих найменувань. 

Об’єктом цього дослідження стали сучасні годоніми й агороніми столиці України 
(біля 1300 урбанонімів), предметом – семантичні групи таких найменувань, об’єднані  
принципом номінації за їх зв’язком із соціосуб’єктом (людиною). 

У цілому в урбанонімії міста Києва виявлено чотири принципи номінації 
внутрішньоміських топографічних об’єктів. Це номінація об’єкта за його зв’язком із 
людиною як соціосуб’єктом, номінація об’єкта за відношенням до іншого значимого 
об’єкта, номінація об’єкта за притаманними йому особливостями. Четвертий принцип – 
номінація об’єкта за його зв’язком з абстрактним поняттям.

Принцип номінації внутрішньоміського об’єкта за його зв’язком із людиною 
є першим (560 назв) за частотою вживання, оскільки саме людська діяльність диктує 
урбанонімам свої вимоги «приписує звернення до відомих мовних форм, визначає 
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склад лексем, найбільш типових для характеристики внутрішньоміських об’єктів» [5: 
112]. Процентний склад назв, утворених за цим принципом, складає  45 %  від загальної 
кількості найменувань.

Спираючись на характер і призначення внутрішньоміських реалій, а також на 
різноманітні ознаки, що лягли в основу номінації, всю багатоманітність сучасних назв 
внутрішньоміських об’єктів, утворених відповідно до цього принципу номінації, можна 
розподілити за декількома нерівнозначними як з точки зору кількості, так і з боку часу 
формування тематичними групами.

Розширення меж міста сприяє зростанню арсеналу мотиваційних сем. Так, на 
початку ХХ ст. базою для створення назв-посвят стають імена великих письменників. 
Однак найбільш інтенсивне використання імен під час номінації внутрішньоміських 
лінійних об’єктів почалося після 1917 року. Характерною особливістю найменувань і 
перейменувань 1920 – 1930 років стало значне посилення ідеологічної і політичної функції 
відпрізвищевих назв. У місті зустрічаються вулиці, названі за іменами політичних діячів, 
керівників пролетаріату, героїв Жовтневої революції і тих, хто боровся за радянську 
владу, героїв громадянської війни [4].

Протягом подальшого розвитку київської урбанонімії кількість назв вулиць, 
провулків, площ, проспектів, утворених від антропонімів, постійно зростала, 
розширювався діапазон імен осіб, які залучалися до урбанонімії. У 30-их роках вулиці й 
провулки часто починають називатися в честь науковців, відомих льотчиків, композиторів, 
артистів, керівників і учасників повстань, полководців, дипломатів, мандрівників.

Після Великої Вітчизняної війни велику частину серед назв внутрішньоміських 
об’єктів займають назви, що даються в честь радянських воєначальників, партизан, 
підпільників, розвідників і прикордонників.

Починаючи з 60-их років в урбанонімікони більшості міст входять назви, що даються 
в честь радянських космонавтів, розширюється коло назв за іменами діячів культури: 
з’являються найменування в честь художників і скульпторів; серед онімів за прізвищами 
поетів і письменників збільшується коло назв, присвоєних у честь письменників інших 
країн й інших національностей нашої країни. Все частіше в назвах вулиць увічнюються 
імена героїв мирного часу – учителів, лікарів, журналістів тощо.

У результаті всі сучасні назви внутрішньоміських об’єктів, мотивовані іменами 
осіб, можна поділити на три групи, що розрізняються як кількісно, так і якісно.

Першу категорію а складають назви, основою для яких послугували імена різних 
політичних діячів. 

Сюди входять назви, присвоєні в честь:
1) російських і українських професійних революціонерів: вулиця Бабушкіна, вулиця 

Воровського, вулиця Омеляна Горбачова, вулиця Желябова, вулиця Петра Запорожця, 
вулиця Андрія Іванова, вулиця Петра Красикова, вулиця Курнатовського, вулиця Миколи 
Лебедєва, вулиця Мельникова та ін.;

2) відомих радянських партійних і державних діячів:  вулиця Артема, вулиця Бубнова, 
вулиця Гамарника, вулиця Петра Дегтяренка, вулиця Жданова, вулиця Калініна, вулиця 
Картвелішвілі, вулиця  Панаса Любченка, вулиця Михайла  Майорова, вулиця Михайла 
Мишина, вулиця Павленка та ін.;
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3) революціонерів інших країн: вулиця Димитрова, Дмитрівська вулиця, вулиця 
Олеко Дундича, вулиця Івана Фіалка;

4) діячів міжнародного робочого руху:  вулиця Вільгельма Піка, вулиця Тельмана, 
вулиця Шаумяна;

5) перших радянських дипломатів: вулиця Антонова-Овсієнка.
Назви цієї категорії складають чотири відсотки від загальної кількості годонімів і 

агоронімів столиці України.
 Основними мотивами номінації в цій категорії назв виступають бажання через 

уславлення кращих представників різних рухів і нової влади утвердити соціальний 
устрій, прагнення закріпити його ідеологічні орієнтири.

Категорію Б складають найменування, утворені від прізвищ учасників повстань, 
революцій і війн:

1) декабристів, видатних полководців, патріотів минулого, учасників визвольних 
війн і повстань:  вулиця Максима Кривоноса, вулиця Богунська, вулиця Івана Гонти, 
вулиця Олекси Довбуша, вулиця Максима Залізняка, вулиця Устима Кармелюка, вулиця 
Одоєвського, вулиця Павла Пестеля;

2) учасників громадянської війни: вулиця Вакуленчука, вулиця Горвиця, вулиця 
Котовського, вулиця Щорса;

3) учасників Великої Вітчизняної війни. Ця багаточисленна група включає назви в 
честь:

а) радянських воєначальників, маршалів, полководців:  вулиця Маршала Гречка, 
вулиця Генерала Жмаченка, вулиця Жолудєва, вулиця Маршала Жукова, вулиця Полковника 
Затєвахіна, вулиця Генерала Карбишева, вулиця Кирпоноса, вулиця Генерала Матикіна, 
вулиця Генерала Потапова, вулиця Маршала Рибалка, вулиця Генерала Родимцева, вулиця 
Маршала Тимошенка та ін.;

б) партизан, підпільників і прикордонників: вулиця Ареф’єва, вулиця Раїси Букіної, 
вулиця Уляни Громової, вулиця Володі Дубініна, вулиця Валі Котика, вулиця Олега 
Кошового, вулиця Лізи Чайкіної, вулиця Ріхарда Зорге, вулиця Миколи Кузнєцова, вулиця 
Сім’ї Хохлових та ін.

У цілому на долю внутрішньоміських об’єктів, що названі в честь учасників 
повстань, революцій, війн і представлють собою своєрідний урбанонімний пантеон,  у 
Києві припадає 5 % назв.

Головний і єдиний мотив їхньої номінації – увіковічити в пам’яті потомків імена 
тих, хто віддав Вітчизні свій громадянський і людський обов’язок.

 Категорія в включає найменування, в основі яких лежать прізвища діячів науки, 
культури, мистецтва, героїв мирного часу. Такими є:

1. Назви, утворені від прізвищ або псевдонімів письменників, поетів, літературних 
критиків, серед яких:

а) годоніми, основою для яких послужили прізвища українських прозаїків, поетів, 
драматургів: вулиця Блакитного, вулиця Васильченка, вулиця Олеся Гончара, вулиця Павла 
Грабовського, вулиця Бориса Грінченка, вулиця Олександра Довженка, вулиця Ольги 
Кобилянської, вулиця Михайла Коцюбинського, вулиця Івана Франка, вулиця Шевченка та ін.;

б) годоніми, утворені від прізвищ і псевдонімів російських письменників і поетів: 
вулиця Анни Ахматової, вулиця Олександра Блока, вулиця Достоєвського, вулиця Сергія 
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Єсеніна, вулиця Василя Жуковського, вулиця Купріна, вулиця Лебедєва-Кумача, вулиця 
Льва Толстого, вулиця Тургенєва,  вулиця Марини Цвєтаєвої, вулиця Чехова та ін.;

в) годоніми, в основу яких покладені прізвища і псевдоніми письменників інших 
республік і зарубіжних країн: вулиця Оноре де Бальзака, вулиця Анрі Барбюса, вулиця 
Шота Руставелі, вулиця Ованеса Туманяна, вулиця Фучика, вулиця Шолом Алейхема, 
вулиця Яна Райніса, вулиця Янка Купала, вулиця Абая Кунанбаєва, вулиця Адама Міцкевича 
та ін.

2. Назви в честь видатних діячів вітчизняної і світової науки, дослідників, 
мандрівників: вулиця Боткіна, вулиця Академіка Глушкова, вулиця Михайла Грушевського, 
вулиця Софії Ковалевської, вулиця Ломоносова, вулиця Менделєєва, вулиця Мечникова, 
вулиця Мічуріна, вулиця Пирогова, вулиця Пржевальського, вулиця Академіка Стражеска 
та ін.

3. Назви, в основі яких лежать прізвища художників, скульпторів і архітекторів: 
вулиця Архітектора Ніколаєва, вулиця Вікентія Беретті, вулиця Брюллова, вулиця 
Архітектора Вербицького, вулиця Федора Кричевського, вулиця Миколи Пимоненка, 
вулиця Саврасова, вулиця Світлицького, вулиця Сурикова, вулиця Шовкуненка, вулиця 
Тетяни Яблонської та ін.   

4. Назви, утворені від прізвищ українських, російських, зарубіжних композиторів, 
музичних критиків: вулиця Ревуцького, вулиця Аляб’єва, вулиця Балакірєва, вулиця 
Бетховена, вулиця Глінки, вулиця Дунаєвського, вулиця Заремби, вулиця Леонтовича, 
вулиця Лисенка, вулиця Рахманінова, вулиця Римського-Корсакова, вулиця Стеценка, 
вулиця Чайковського та ін. 

5. Найменування, основою для яких послугували прізвища відомих акторів, 
режисерів, теоретиків театру, співаків: вулиця Немировича-Данченка,  вулиця Зої Гайдай, 
вулиця Заньковецької, вулиця Мілютенка, вулиця Паторжинського, вулиця Оксани 
Петрусенко, вулиця Садовського, вулиця Миколи Соловцова, вулиця Станіславського, 
вулиця Ужвій Наталії, вулиця Щепкіна, вулиця Гната Юри та ін.

6. Назви, основою для яких послугували прізвища прославлених льотчиків: вулиця 
Несторова, вулиця Бориса Гаріна, вулиця Леваневського, вулиця Анатолія Пантелькіна, 
вулиця Григорія Ониськевича, вулиця Марини Раскової, вулиця Чкалова, вулиця Миколи 
Гастелло та ін. 

Назви категорії в у Києві складають 20 відсотків від загальної кількості 
урбанонімів.

Основним мотивом номінації під час виникнення урбанонімів цієї категорії було 
бажання увіковічнити імена кращих представників української культури, мистецтва, 
діячів науки, героїв мирного часу тощо.

Своєрідними посвятами в честь різних професій стали у другій половині ХХ ст. 
такі назви лінійних об’єктів, як: вулиця Архітекторська, вулиця Бондарська, вулиця 
Винахідників, вулиця Дегтярна, вулиця Електриків, вулиця Зодчих, вулиця Каменярів, 
Ливарська вулиця, вулиця Механізаторів, вулиця Радистів, вулиця Трактористів, вулиця 
Шахтарська, формально мотивовані іменами осіб за професіями (106 найменувань). 
До аналізованої групи можуть бути також зараховані  й назви вулиць, площ та інших 
міських об’єктів, що мотивуються назвами осіб як представників певної общини людей: 
вулиця Новаторів, вулиця Ентузіастів.
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Таким чином, усі перераховані тематичні групи урбанонімів, що відповідають 
принципу номінації за зв’язком із людиною як соціосуб’єктом, умовно можна поділити на 
два мотиваційні різновиди: назви, мотивовані прізвищем, іменем або по батькові особи, 
а також найменування, в основу яких покладена ознака професійної приналежності 
жителів.
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ПроСторові СимвоЛи у ранній ПоЕЗіЇ тараСа ШЕвчЕнКа

У статті здійснено аналіз концептів „хата”, „гай”, „ліс” у ранній поезії Тараса 
Шевченка.

Ключові слова: концепт, смисл, диференційні семи, потенційні предметно-логічні, 
ірраціональні, асоціативні семи.

The article is devoted to analysis of concepts „хата”, „гай”, „ліс” in early poetry of T. 
Shevchenko.

 Key words: the concept, sense, differential elements of meaning, potential logical, 
irrational, associative elements of meaning.

Мовні знаки, що позначають простір, є важливим складником мовної картини 
світу. Оскільки слововживання Тараса Шевченка базується на використанні лексики з 
архаїчним корінням, то цікаво провести лінгвістичний, зокрема, концептологічний аналіз 
просторових номінативів поета.

Під терміном „концепт” ми розуміємо поняття як сукупність всіх смислів, які 
виражає певний мовний знак. С. А. Аскольдов у статті „Концепт і слово” [1] визначає 
© Єщенко Н. О., 2009



70

концепт як поняття, яке в згорнутому вигляді містить сукупність потенційних смислів. 
Дослідник пише: „Концепт – це мисленнєве утворення, яке заступає нам у процесі думки 
невизначену множину предметів того самого виду” [1:209]. До цього автор наголошує на 
основній рисі концепту – на його потенції, тобто здатності у згорнутому вигляді виражати 
складну структуру потенційних смислів. Смисли, які формують концепт, пов’язуються 
чимось спільним. На думку С. А. Аскольдова, спільність поняття забезпечує «єдина 
точка зору». Власне, вчення С. А. Аскольдова про функціонування концепту-поняття в 
акті свідомості людини корелює з теорією О. Потебні про «ближнє» і «дальнє» значення 
слова. Ю. Степанов так визначає структуру концепта: по-перше, концепт включає 
поняття, а, по-друге, все те, що робить слово фактом культури: вихідну форму, історію, 
згорнуту до основних ознак змісту, сучасну асоціацію, оцінку [2].

Сукупність смислів стосовно кожного об’єкта дійсності відповідає п’яти психічним 
функціям свідомості: відчуттю, почуттю, мисленню, інтуїції, трансценденції. Отже, 
до складу концепту можуть входити чуттєві, почуттєві, предметно-логічні, містичні, 
трансцендентні смисли. До цих смислових елементів долучаються асоціації, схеми 
образів зі сфери позасвідомого, модус (оцінка, експресія, стильова маркованість). 

Структуру концепту описуємо, користуючись терміном „лексичне значення 
слова”. Опис лексичних значень слів здійснюємо на основі компонентного аналізу, 
який передбачає розклад значення слова на мінімальні значущі елементи змісту, або 
семи (семантичні ознаки). Структуру лексичного значення становить денотативна, або 
предметно-логічна частина, яка складається з диференційних сем й узагальнює основні 
ознаки відповідного поняття, будучи схемою-кодом цього поняття, зрозумілою всім носіям 
мови у повсякденному спілкуванні. Окрім денотативного значення, лексичне значення 
формує також конотативна частина, яка включає потенційні семи, що співвідносяться з 
потенційними смислами концепту. Це можуть бути вторинні предметно-логічні, чуттєві, 
емоційні, ірраціональні, трансцендентні, асоціативні семи. До цих елементів значення 
може додаватися модус (оцінка, експресія, стильова маркованість), схеми образів зі 
сфери позасвідомого.

Концепт тим ширший і багатший для мовця, чим багатший особистий досвід мовця. 
З іншого боку, концепти тим багатші, чим багатша національна культура, оскільки 
концептуальні смисли відображають культуру (міфологічні уявлення, релігію, фольклор, 
мистецтво (у його складі літературу), науку), народну психологію, історичний досвід 
нації тощо. „Національна мова,” – говорить Д. С. Ліхачов – „це стиснута „алгебраїчна 
формула” всієї культури нації” [3]. Тому концепт потребує інтерпретації з опорою на 
культурну традицію, народну психологію, історію народу. З іншого боку, мова впливає 
на формування національної культури. Це відзначив ще Гумбольдт [4]. В цьому полягає 
виховна і культуростворююча функція словесності, яка здатна формувати у свідомості 
мовців певні стереотипні смисли.

Художній текст є середовищем, в якому активно актуалізуються потенційні смисли 
мовних концептів. Це зумовлено тим, що майстри слова намагаються найвлучніше 
виразити певний ідейний чи емоційний зміст, підкоряючись при цьому естетичному 
критерію. З цієї причини слово-символ є домінантною одиницею художніх контекстів. 
Слово, яке набуває у художньому тексті характеру стійкого повторення, переходить в 
розряд символів [5: 155]. Дослідники художніх текстів (В. В.Виноградов, Г. О. Винокур, 
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Л. Ф. Моісеєва) відзначають, що в художньому мовленні слово набуває поряд із 
словниковим значенням додаткових семантичних відтінків, які формують „більш далекий 
зміст” [6: 10]. Це потенційні смисли, що утворюють відповідний концепт і активізуються 
у художньому мовленні. Їхня актуалізація зумовлюється задумом автора та зв’язками 
елементів тексту. Завдання лінгвіста: відновити цілісний концепт з його частин-смислів. 
Смислова реставрація концепту базується на культурній традиції (яка передбачає 
наступність культурних концептів), на сучасному автору літературному контексті та на 
індивідуальності автора. 

При лінгвістичному аналізі концепту вважаємо за важливе здійснювати аналіз 
як, так званої, „первинної виражальності” слова на етапі його виникнення (термін 
С. А. Аскольдова [1]), тобто його етимології, так і „вторинної його виражальності”, тобто 
значень, що передаються вже функціонуючим словом.  

Нами проаналізовано твори, написані Тарасом Шевченком протягом 1837-1842 
років [7]. Всі назви топосів, вжиті поетом у цих  творах, можна поділити на тематичні 
групи: 1) загальні назви простору: світ, чужина, той бік, сей бік, край, неволя, дома, 
надворі, російські - родная земля, высокий мир, мирская пустыня; 2) назви будівель, 
їх частин та елементів інтер’єру: хата, господа, будинок, льох, костьол, шинок, келія, 
курінь, криниця, лава, тин, куток, двері, вікна, піч, комора, горище, запічок, клуня, тюрма, 
російські – темница, барский двор, ворота, забор, ограда, хоромы, светлица; 3) назви 
водної стихії: море, Дніпро, вода, криниця, став (ставок), озеро, пороги, хвиля, російські 
– болото, река; 4) орологічні назви: могила, гора; 5) рівниннорельєфні найменування: 
степ, поле, луг, лан, вигін, город, царина; 6) номінації межових ліній простору: шлях, 
дорога, вулиця (улиця), розпуття, берег; 7) назви лісових насаджень: гай, ліс, діброва, 
сад; 8) назви низин: долина, яр, байрак; 9) топоніми: Україна, Дніпро, Великий Луг, Київ, 
Січ, Дунай, Лиман, Туреччина, Московщина, Візантія, Скутара, Почаїв; 10) вегетативні 
найменування: калина, дуб, верба, вишня, очерет, лози, спориш, бур’ян, горох, солома; 
11) назви населених пунктів та їх інфраструктур: село, хутір (хутор), базар; 12) назви 
неба та небесних світил: небо, хмара, сонце; 13) назви землі: земля, пісок, російське – 
прах; 14) назви природних стихій: пожар, полум’я, сніг, туман, російські – огонь, дым; 
15) трансцендентні локативи: рай, ірій, пекло, Суд; 16) локативи психологічних станів: 
серце, голова; 17) інші назви: байдак, домовина, гарем, твердиня.

Простір у Шевченковій поезії має символічний характер і тому деформується. 
Простір Тараса Шевченка – це колаж просторових образів, об’єднаних в одне ціле, 
що нагадує барокову символіку. Простір, з одного боку, віддзеркалює суб’єктивні 
переживання ліричного героя, а з іншого, „вростає” в панораму всієї України. „..на 
деформації часу та простору реального відбувається граничне наближення світу 
зовнішнього та внутрішнього...” [8: 91], тому море, степи, гори стають і символом усієї 
України і пристановищем поетового серця одночасно. Україна є батьківщиною поетового 
серця. Цю думку підтверджує аналіз концепту „хата”.

Концепт хата („1. Сільський одноповерховий житловий будинок. // Домівка, 
господа. // Тимчасове пристановище для кого-небудь. 2. Внутрішнє житлове приміщення 
такого будинку. 3. Родина, люди, які живуть, перебувають в одному такому приміщенні.» 
[9] ) виступає у формах: хата, моя хата, вся хата, хатина, моя хатина, темна хата 
(могила).  На думку Фасмера, слово хата прийшло в українську мову з іранської через 
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посередництво інших мов (авестійське kata – „дім, яма» [10], відомо, що первісними 
житлами людей були печери). Культурний концепт «хата» символізує: 1) затишок і 
захист (це підсвідома пам’ять про «рай» материнського лона, втрачений з народженням 
[11: 139]); 2) материнську любов і родину (затишок хати є жіночим началом, жінка — 
берегиня родинного вогнища); 3) рідну землю, Батьківщину, закоріненість людини в 
рідному краї (від рідної хати ведуть дороги «у світи» і людина повертається до хати-
Батьківщини, отже народ – це родина); 4) Всесвіт зі світовим деревом (хата – це сакральна 
споруда, захищена від «злих духів» знаками-оберегами, хата може бути вмістилищем 
раю, духовного і матеріального добра, в українських колядках звучить побажання раю 
у хаті). У поетичному мовленні Тараса Шевченка виділяємо поряд із словниковими 
індивідуально-авторські значення концепту хата:

 1. „Сільський одноповерховий житловий будинок” (словникове значення, 
диференційні семи): „А в нашого Галайди / хата на помості.”, „Ні корови, ні вола-/ 
Осталася хата», «Я одам, я продам / Кумові хатину…»(«Гайдамаки»). 2. «Місце захисту 
і притулку» (потенційні предметно-логічні семи): «Ізнемігся, товаришу!/ Сьогодні 
спочинем: / Близько хата, де дівчина / Ворота одчинить.»(„Причинна”), „Ходім, сину, 
смеркається, / Коли пустять в хату; / А не пустять, то й надворі / Будем ночувати.” 
(„Катерина”). 3. „Родинне гніздо” (словникове значення, диференційні семи): „Ледве 
встала, поклонилась, / Вийшла мовчки з хати; /Осталися сиротами / Старий батько й 
мати.” („Катерина”), „Виспівує, поки вийде / Чорнобрива з хати, / А він її запитає, / Чи не 
била мати.”( „Тополя”). 4. „Хата – внутрішній світ героя” (потенційні асоціативні семи): 
„Нехай усміхнеться серце на чужині,/ хоть раз усміхнеться, дивлючись, як ти / Всю славу 
козацьку за словом єдиним / Переніс в убогу хату сироти.” („На вічну пам’ять...”), ”А я 
дурень: один собі / У моїй хатині / Заспіваю, заридаю, / Як мала дитина.», «Виступають 
отамани, / Сотники з панами / І гетьмани; всі в золоті / У мою хатину / Прийшли…», «У 
моїй хатині, як в степу безкраїм, / Козацтво гуляє, байрак гомонить,» («Гайдамаки»). 
Подібне конотативне значення виявляється у фразеологізмі: моя хата скраю – „мене це 
не стосується”. 5. „Хата – Україна, рідна земля, рідна країна” (потенційні асоціативні 
семи): „Отаке-то було лихо / По всій Україні! / Гірше пекла... А за віщо, / За що люде 
гинуть? / Того ж батька, такі ж діти, - / Жити б та брататься /... Бо заздро, що в 
брата / Є в коморі і на дворі, І весело в хаті! / „Уб’єм брата! Спалим хату!”– /  Сказали, 
і сталось.”(«Гайдамаки»). Схоже конотативно-символічне значення компонента „хата” 
властиве українському фразеологізмові вертатися до хати – „повертатися до рідного 
краю, додому”.   6. „Могила” (потенційні асоціативні семи): „Синам хату серед степу /
Глибоку будує / Та й збудував. / Бере синів / Кладе в темну хату...” («Гайдамаки»). Це 
традиційне для українського фольклору конотативно – асоціативне значення лексеми 
хата. Порівняємо з народною піснею: „Оце ж тобі, Грицю, за теє заплата - / Із чотирьох 
дощок дубовая хата!”, або з прислів’ям „Гріб тісна хата, але вічна”. Традиційне для 
фольклору уподібнення смерті одруженню, весіллю: „Та взяв собі паняночку -  в чистім 
полі земляночку.”

Концепт гай реалізується у формах: гай, темний гай, той гай. Етимологічний словник 
української  мови дає два варіанти походження цього слова: 1) з праслов’янського *gajь, 
ймовірно пов’язаного з gojiti (українське гоїти) — „залишати жити, вирощувати”;  
2) з праслов’янського gajiti „кричати, галасувати”, що походить з індоєвропейського 
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*gāi – „співати” [12]. Очевидно, другий варіант має більші переваги, оскільки в 
українській мові існує лексема гаївка зі значенням „пісня-веснянка”. Тлумачний словник 
так пояснює семантичну структуру  лексеми гай: „невеликий, переважно листяний 
ліс, лісок, лісочок, байрак (у балці), гайок” [9]. Відомо, що в українського народу, як 
і у багатьох індоєвропейських народів, в дохристиянський період існувало поклоніння 
священним деревам та гаям, що супроводжувалося обрядовими дійствами та піснями 
[13: 52]. Український фольклор доніс до нас відгомін цих традицій у гаївках —  
обрядових весняних піснях, що виконувалися дівчатами на природі і супроводжувалися 
обрядовими танцями та іграми. Можна припустити, що гаєм спочатку називався ліс, де 
відбувалися обрядові дійства, культи поклоніння священним деревам (у язичництві ), що 
супроводжувалися величальними піснями – гаївками. Це були, так звані, «священні гаї» 
[13: 52]. В українській культурі гай є традиційним місцем зустрічі закоханих („Ходить 
милий по гайочку, виграває в сопілочку”), ознакою української живописної природи.

У Шевченківському поетичному контексті локатив „гай” функціонує у своєму 
словниковому значенні, актуалізуючи і додаткові смисли: 1) „етнодомінанта української 
природи” (потенційні предметно-логічні семи) – „Зелена діброва,/ І темний гай, 
і Дніпр дужий./ І високі гори, /Небо, зорі, добро, люде/ І лютеє горе...”, „ Сичі в гаю 
перекликались”, „Де милий ночує: чи в темному гаю, / Чи  в бистрім Дунаю коня 
напова,” („Причинна”), „За Києвом та за Дніпром,/ Попід темним гаєм /Ідуть 
шляхом чумаченьки.” („Катерина”), „У гаю, гаю// Вітру немає”, «Пішла луна гаєм», 
„Нагинає верби в гаї”, „І на полі жайворонок // Соловейко в гаї// Землю, убрану весною, 
// Вранці зострічають...”, „Тілько із-за гаю//Десь далеко сіроманці//Вовки завивають” 
(„Гайдамаки”), „Вітер в гаї нагинає /Лозу і тополю”, „Неначе птахи чорні в гаї,/ 
Козацтво сміливе літає” („Гамалія”); 2) місце зустрічі, побачення закоханих (потенційні 
предметно-логічні семи): „А з Петрусем /В гаю, в лузі /Щовечора святого /Розмовляла” 
(„Мар’яна-черниця”) 3)  „місце містичних подій” (потенційні ірраціональні семи): „ В 
таку добу під горою,/ Біля того гаю, /Що чорніє над водою, /Щось біле блукає.”, „ І над 
водою, і над гаєм,/ Кругом, як в усі, все мовчить./ Аж гульк – з Дніпра повиринали/ Малії 
діти, сміючись.” („Причинна”), „Вітер в гаї не гуляє – /Вночі спочиває,/ Прокинеться 
– тихесенько/ В осоки питає: /”Хто се, хто се по сім боці/ Чеше косу? Хто се?”, „І 
ніхто не знає /Того дива, що твориться/ Серед ночі в гаї” („Утоплена”),   4) „місце 
таємних важливих подій” (потенційні асоціативні семи) – „А де ж люде ? Над Тясмином, 
//У темному гаю...”, «Понад Дніпром, гаєм// Ідуть старі гайдамаки...” („Гайдамаки”). 
Поетичним епітетом до образу гай є означення темний: «У темному гаю, // зеленій 
діброві// На припоні коні отаву скубуть» („Гайдамаки”). Предикатом до лексеми 
„гай” часто виступає дієслово „чорніти”: „Чорніє гай над водою” („Причинна”). 
Ця лексема може виступати в конструкції з повторами: „У гаю, гаю// Вітру немає” 
(„Гайдамаки”).  

Розглянемо функціонування концепту „ліс”, близького за значенням до концепту 
„гай”. Ліс – це: 1. Велика площа землі, заросла деревами і кущами. 2.Зрубані дерева 
як будівельний та ін. матеріал. [9]. Єдиної думки щодо етимології слова „ліс” немає. 
Праслов’янське lěsъ – „простір, порослий деревами, особливо листяними; дерева, 
особливо листяні; дерево як будівельний матеріал.”  Вважається, що сучасне значення 
слова lěsъ є результатом тривалої еволюції і вторинним. У багатьох слов’янських діалектах 
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lěsъ позначає листяний ліс, гілки, листя, пагони. Порівняємо у західнослов’янських 
мовах les, lesy - „листя, пагони”, у литовській мові laĩškas – „лист (дерева)”. Деякі 
дослідники  зіставляють слово lěsъ з давньоанглійським læs, læswe – „пасовище, лука”. 
Порівняємо семантику праслов’янського lągъ - „лука” і „ліс” [12]. О. Н. Трубачов 
припускає, що  спочатку слово lěsъ було терміном вирубного землеробства, оскільки на 
місці колишньої вирубки виростає тільки листяний ліс [14]. Порівняємо lęda „ділянка 
з-під лісу, приготована для пасовища чи луки”; ”місце, заросле лісом; ліс; незручна для 
ріллі земля.” Згідно з реконструкцією, слово lěsъ походить з і.-є. *ụloi-kos та від і.-є *vel 
„рвати, драти”. Етнокультурологічні дослідження свідчать, що ліс, перш за все, викликав 
у людини страх, тому що в ньому жили всілякі страхіття, лісова нечиста сила могла 
недобре жартувати з людиною в лісі. Поряд з тим існувало сакральне ставлення до лісу. 
Відомий казковий образ чуй-лісу – правічного лісу на межі світів, де є джерела з живою і 
мертвою водою, живуть незвичайні тварини, зберігаються великі таємниці [15 ].

Таким чином концепт лексеми „гай” є більш знаковим для української етнокультури 
і таким, що зберіг свій смисл з давніших часів порівняно з концептом лексеми „ліс”, яка 
набула сучасного смислу, проходячи ряд змін протягом своєї історії. Гай є символом, який 
несе в собі відголоси давніх культів, це сакральне місце і місце певним чином освоєне 
людиною. Ліс – це втілення дикої і непізнаної для людини природи. Якщо проаналізувати 
поетичні тексти Тараса Шевченка 1837-1842 років, то в його україномовних поезіях 
лексема „гай” вживається 23 рази, а лексема „ліс” – 14 разів. Окрім того лексема „лес” 
вживається 8 разів в російськомовній поемі „Слепая”, де лексема «роща» не вживається. 
Отже поет надає перевагу вживанню лексеми „гай” в україномовних текстах. 

Концепт „ліс” у поетичних контекстах Т.Шевченка представлено такими смислами: 
1. Ознака чужини, нерідної землі, подорожі (потенційні асоціативні семи): „Серце 
мліло, не хотіло/ Співать на чужині.../ Не хотілось в снігу, в лісі, / Козацьку громаду/ З 
булавами, з бунчугами/ Збирать на пораду...” („Думи мої..”). Ліс як чужий, незахищений 
для людини простір протиставляється хаті як захищеному простору: „Все нічка 
покрила..../Де ж Катрусю пригорнула: /Чи в лісі, чи в хаті?” („Катерина”). На путі 
Катерини, що йде у Московщину, зустрічаються ліси: „ Бачить - ліс чорніє;/ А під 
лісом, край дороги, /Либонь, курінь мріє.”, „Реве, свище заверюха./ По лісу завило;”,„Та 
в ліс з шляху, як навісна!”, „Біга Катря боса лісом” („Катерина”).  2. Місце потаємних 
подій (потенційні асоціативні семи):  „Мандрували гайдамаки/ Лісами, ярами...” „У ліс, 
хлопці! вже світає,/ І коні пристали: /Попасемо” І тихенько /У лісі сховались.”,”В оцім 
яру є озеро/ Й ліс попід горою,/ А в лісі скарб. Як приїдем, / То щоб кругом стали,” 
(„Гайдамаки”). 3. Велика площа землі, заросла деревами і кущами - елемент пейзажу 
(словникове значення, диференційні семи): „Із-за лісу, з-за туману, Місяць випливає,” 
(„Гайдамаки”). 

Таким чином, якщо зіставити смислові складові концептів „гай” і „ліс”, які 
актуалізуються у ранніх поетичних текстах Т. Шевченка і формуються етнокультурною 
семантикою, то можна дійти висновку, що „гай” є  етнодомінантою української природи 
на відміну від „лісу”, який є елементом пейзажу, або навіть ознакою чужини, „гай” є 
більш освоєним і близьким українському етносу простором, тут  відбуваються зустрічі 
закоханих, тоді як  „ліс” викликає страх і є місцем таємних, незвичайних подій. Про 
архаїку концепту „гай” свідчить те, що він є місцем містичних подій: тут вночі блукає 
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причинна, з’являються русалки, утоплені нехрещені діти, утопленики. „Гай” мав 
культове значення  в українському язичництві, відгомін цього культу ми зустрічаємо у 
слові „гаївка” - весняна обрядова пісня.

Отже, концепти „хата”, „гай”, „ліс” формують просторову символіку ранньої 
Шевченкової поезії. Просторові символи поета поєднують в собі зовнішній світ і 
внутрішній світ, Україну і поетове серце, чим нагадують барокову символіку. Це виразно 
можна побачити, аналізуючи концепт „хата”. Цей концепт поряд зі словниковими 
значеннями „сільський одноповерховий будинок”, „родина” актуалізує потенційні 
смисли: предметно-логічні –„місце захисту, притулку” та асоціативні — „хата – 
внутрішній світ героя”, „хата – Україна, рідна земля”, „хата – могила”, які своїм корінням 
сягають ще міфологічного світогляду. Концепт „гай” реалізує такі потенційні смисли: 
предметно-логічні — „етнодомінанта української природи”, „місце зустрічі закоханих”, 
ірраціональні - „місце містичних подій”, асоціативні – „місце таємних подій”. Концепт 
„ліс” поряд зі словниковим значенням „велика площа землі, заросла деревами і кущами 
- елемент пейзажу” актуалізує асоціативні потенційні смисли: „ознака чужини”, „місце  
таємних подій”. 
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КонЦЕПт MACHT (вЛада) в німЕЦЬКомовній   
науКовій Картині Світу 

(лінгвокогнітивний підхід)

У статті методом лінгвокогнітивного аналізу моделюється поняттєвий компонент 
концепту Macht (влада) через виявлені основні когнітивні ознаки досліджуваного 
концепту, об’єктивовані у  німецькомовній науковій картині світу протягом ХХ 
століття. 

Ключові слова: картина світу, наукова картина світу, концепт, поняття, влада.
The article deals with a concept of Macht (power) in the German scientific picture of the 

world. The  notional component of the concept is modeled according to the linguocognitive 
method by identifying of the cognitive features of the analyzed concept, which were revealed in 
the XX century German scientific picture.

Key words: picture of the world, scientific picture of the world, concept, notion, power.

Для лінгвістики початку ХХІ століття актуальним є когнітивно-культурологічний 
підхід, який характеризується зверненням до специфічних ментальних структур, які 
відображають сприйняття та осмислення дійсності, — концептів. Загалом термін 
«концепт», як зазначає В.В. Козловський, відбиває результат відношень між фрагментом 
світу, знаковим відображенням та асоціаціями, які виникають у людини після 
сприйняття та обробки отриманої інформації [1:  231]. З. Д. Попова та І. А. Стернін 
вбачають у концепті функції базового мислиннєвого коду людини, визначаючи його 
результатом пізнавальної діяльності особистості та суспільства, «який несе комплексну 
енциклопедичну інформацію про предмет чи явище, а також містить інтерпретацію 
даної інформації суспільною свідомістю і ставлення суспільної свідомості до певного 
предмета чи явища» [2:  34]. Таким чином, той факт, що концепти містять пряму проекцію 
на національну картини світу певної етнічної спільноти, визначає їх актуальність для 
сучасних лінгвістичних досліджень. 

Картина світу породжена потребою людини в наочних уявленнях про світ. 
Її визначають як синтетичне панорамне уявлення про об’єктивну дійсність і про 
місце кожної конкретної людини в ній [3: 54]. У теорії найчастіше виокремлюють 
концептуальну, наукову та мовну картини світу. Концептуальна (когнітивна) картина 
світу — це безпосереднє відтворення світу, яке являє собою ментальний образ дійсності, 
сформований когнітивною свідомістю людини або народу в цілому, і є результатом 
© Гайдученко Л. В., 2009
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як прямого емпіричного відображення дійсності через органи відчуття, так і процесу 
мислення [2: 52]. Натомість мовна картина світу — це результат опосередкованого (через 
засоби мовного вираження) відтворення світу, яке являє собою сукупність знань про світ, 
які відображені в мові, а також способи отримання та інтерпретації нових знань [4: 5]. 
Наукову картину світу характеризують як цілісне і системне уявлення про навколишню 
дійсність на кожному етапі розвитку наукового пізнання, як носій історично визначеного 
типу практики [5: 3]. 

Одиницею наукової картини світу є поняття, натомість концепт розглядається 
як ментальна структура концептуальної картини світу, яка входить у неї через певні 
концептуальні ознаки, які об’єктивуються семантикою мовних засобів вираження 
концепту. Значення слів, фразеологічних виразів, схем речень, текстів слугують 
джерелом знань про зміст певного концепту [3: 57]. Дослідження концептів ґрунтується 
на когнітивному аналізі, який полягає у виявленні, описі та класифікації концептуальних 
ознак аналізованого ментального утворення в межах певної національної картини світу.

Поняття існує як думка, яка відображає в узагальненій формі предмети та явища 
дійсності через фіксацію їх властивостей та відношень [6: 383]. Ю. С. Степанов вважає, 
що в понятті потрібно розмежовувати обсяг, тобто той клас предметів, який охоплюється 
певним поняттям, та його зміст, який відображає сукупність загальних та найбільш 
важливих ознак поняття, які відповідають певному класові. Науковець співвідносить 
значення саме із обсягом поняття, а концепт зі змістом певного слова [7: 44]. Відтак, 
поняття розглядається в сучасних гуманітарних дослідженнях як конституююча ознака 
в семантиці концепту, яка фокусується в його поняттєвому компоненті [8: 9]. Тому опис 
відповідного поняття в межах когнітивного аналізу передбачає в тому числі виявлення 
вагомих ознак, які наповнюють поняттєвий компонент даного концепту.

Поняття «влада» належить до категорій одвічного наукового осмислення та 
перегляду. Ще з часів Античності, Середньовіччя, Відродження мислителі намагалися 
пояснити природу влади у суспільстві. Новим періодом у дослідженні владних відносин 
стало ХХ століття, коли нова методологічна база дозволила розширити можливості для 
осмислення владних інтеракцій. Влада як предмет дослідження розглядалася в межах 
філософії, пізніше соціології та політології, а віднедавна в межах нової науки — кратології 
(Machtlehre, Machttheorie). Завдяки використанню нової парадигми дослідження влади 
як ментальної одиниці  (концепту) стало актуальним і для лінгвістики. 

Отже, об’єктом дослідження є концепт Macht (влада) у німецькомовній картині 
світу. Предметом виступають вербальні засоби об’єктивації аналізованого концепту 
в німецькомовній науковій картині світу. У даному випадку мовні репрезентації 
аналізованого концепту співвідносяться із поняттям «Macht» (влада). Матеріалом 
дослідження стали німецькомовні наукові праці філософів, соціологів, політологів. 
Наукова новизна дослідження полягає у здійсненні лінгвокогнітивного аналізу ментальної 
одиниці, об’єктивованої поняттям «Macht» (влада), на  матеріалі німецькомовної наукової 
картини світу з метою виявлення поняттєвого компонента однойменного концепту.

Німецька наукова картина світу має свої розуміння поняття «Macht» (влада), 
які в першу чергу пов’язані із іменами Г. Гегеля, Е. Канта, Ф. Ніцше, Ю. Хабермаса, 
М. Вебера, Т. Адорно, Х. Попітца, Н. Лумана, Е. Канетті, Х. Арендт. Вони запропонували 
власні підходи до розуміння влади, враховуючи загальнонауковий досвід філософії щодо 
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визначення її природи. Оскільки ми проводимо дослідження концепту у синхронії, то 
прагнемо зупинитися на новітніх підходах, які визначають сучасне буття даної категорії 
в німецькій гуманітарній науці. Для проведення аналізу використано наукові концепції 
поняття «Macht» (влада), починаючи з 20-их років минулого століття і закінчуючи 
кінцем ХХ століття. Такий вибір визначив сам процес розгортання дискусії навколо 
поняття «Macht» (влада) у німецькому науковому дискурсі:  від М. Вебера, ідеї якого 
стали визначальними для сучасного розуміння владних відносин не лише у німецькій 
науці, і до сучасника Г. Гьолера, внесок якого у визначення поняття «Macht» (влада) вже 
оцінили і використовується в сучасних обговореннях даної проблематики.

Поняття «Macht» (влада) у німецькомовній науковій картині світу розглядається в 
двох площинах:  як «power over» (з англ. «влада над») та «power to» (з англ. «влада  щось 
(з)робити»). Power over визначається як форма соціальних відносин і «означає владу 
над іншими особами, втілення власного наміру всупереч прагненням інших, реалізація 
власної свободи діяти за рахунок свободи діяти інших» (Power over bedeutet Macht über 
andere Personen, Durchsetzung der eigenen Intentionen gegenüber den Intentionen anderer, 
Realisierung der eigenen Handlungsmöglichkeiten auf Kosten der Handlungsmöglichkeiten 
anderer) [9]. З розумінням поняття «Macht» як «power over» пов’язана негативна оцінка 
владних відносин, яка має місце в суспільстві, у зв’язку з тим, що їх реалізація передбачає 
обмеження свободи, можливості діяти для особи, яка підпорядковується владі. 

Натомість power to — це «здатність щось робити або здійснити, незалежно від 
того, як до цього ставляться інші особи» (sie ist die Fähigkeit (capacity), etwas zu tun 
oder zu erreichen, unabhängig davon, wie andere Personen dazu stehen). Значення «power 
to» не передбачає реалізацію лише в площині соціальних відносин, а є інтеракцією, 
спрямованою на саму особу, так звані рефлексивні або співвідносні із самим собою 
зв’язки (eine reflexive oder selbstreferentielle Beziehung) [9]. Поняття «Macht» у значенні 
«power to» має здебільшого позитивну соціальну оцінку, оскільки в даному випадку 
йдеться не про вплив на підпорядковану особу, а про владу як здатність та можливість її 
реалізації. Саме влада в такому розумінні уможливлює здійснення суспільних відносин в 
загальному вигляді, та реалізацію окремого індивіда як у колективі, так і поза ним. 

Власне на такому подвійному трактуванні поняття «Macht» (влада) ґрунтується 
його складність та контроверсійність для концептуального осмислення.  Разом з 
тим, наголошується, що дані парадигми владних відносин слід розглядати як такі, що 
доповнюють одна одну, хоч і характеризують два протилежні полюси одного поняття [9].

У німецькомовній науковій картині світу поняття «Macht» розглядається разом із 
двома іншими категоріями, а саме «Herrschaft» (панування) та «Gewalt» (насильство, 
влада). Спробуємо детальніше з’ясувати, що несуть в собі ці терміни. Відомий соціолог 
М. Вебер запропонував свого часу класичну дефініцію влади як «будь-якої ймовірності 
реалізувати власну волю в соціальному відношенні всупереч опору, незалежно від 
того, на чому ця ймовірність ґрунтується»  (Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer 
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 
worauf diese Chance beruht) [10: 28]. Однак у зв’язку з тим, що поняття «Macht» (влада) 
є «соціологічно аморфним»,  М. Вебер використовує для викладу своєї теорії інше 
поняття — «Herrschaft» (панування), яке визначається ним як окремий випадок влади, 
і означає «ймовірність виявити покору вказаної людини щодо розпорядження певного 
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змісту» (soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Person 
Gehorsam zu finden) [10: 28]. Термін «Gewalt» (насильство, влада) використовується 
німецьким соціологом переважно відносно держави: сама держава ґрунтується на 
примусі, хоча насилля (Gewaltsamkeit) не визначається єдиним засобом держави, проте 
є їй найбільш властивим [10: 494]. Таким чином, у трактуванні М.Вебера поняття Macht 
(влада) актуалізується лише у значенні «power over», одна із форм якого номінується 
поняттм «Herrschaft» (панування).

Для Х. Аренд поняття «Macht» існує лише як «power to», значення «power over» 
номінується лексемою «Gewalt». Поняття «Macht» визначається філософинею не просто 
як потенційна можливість індивіда здійснювати певні дії, а є реальним артефактом, який 
втілюється через комунікативну взаємодію в межах певної групи осіб. Для Х. Аренд 
влада — це «людська здатність не лише діяти або щось робити, але й поєднуватися з 
іншими, діяти за взаємною згодою із ними» (Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, 
nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und 
im Einvernehmen mit ihnen zu handeln) [11: 45]. Саме влада визначається тим елементом, 
який уможливлює взаємодію людей у групі. Відтак, аналізоване поняття існує як атрибут 
групи, а не індивіда. Влада не є чеснотою сильних, а навпаки, пороком слабких. Різницю 
між поняттями «Macht» (влада) та «Gewalt» (насильство) Х.Арендт ілюструє таким 
прикладом:  «Крайній випадок влади проявляється у ситуації:  усі проти одного, крайній 
випадок насильства у ситуації — один проти всіх» (Der Extremfall der Macht ist gegeben 
in der Konstellation:  Alle gegen Einen, der Extremfall der Gewalt in der Konstellation:  Einer 
gegen Alle) [11: 4]. Насильство передбачає використання певних засобів (Gewaltmittel), 
які можуть лише зруйнувати владу, замінити її воно не здатне. Поняття «Herrschaft» 
(панування) Х. Арендт вважає неполітичним і розглядає в межах протиставлення пан/
слуга (Herr/ Knecht). Отже, за розумінням Х. Арендт поняття «Macht» (влада) відображає 
загальну здатність людини діяти з урахуванням побажань групи осіб, відтак влада 
визначається належною саме групі, а не окремій людині.

Німецький політолог та філософ М. Хеттіх вбачає різницю між поняттями 
«Herrschaft» (панування) та «Macht» (влада) у необхідності легітимізації панування, з чим 
пов’язана його інституціоналізація. Він характеризує термін «Herrschaft» (панування) в 
дусі М. Вебера через розпорядження (Befehl) та покору (Gehorsam), визначаючи його 
особливим випадком влади, вплив якої на відносини є більш нечітким та невизначеним 
(diffuser und unbestimmter). Поняття «Macht» (влада) означає для акторів лише залежність. 
Сама влада визнається залежною не лише від волі тих, хто їй підпорядковується, а від 
намірів тих, хто її здійснює. «Влада — це якість, яка властива усім видам соціальних 
взаємодій» (Macht ist Qualität, die jeder sozialen Beziehungen anhaftet) [12: 979]. Як 
М. Вебер та Х. Арендт, М. Хеттіх характеризує панування як особливу форму владних 
взаємовідносин, а сама влада визначається через її соціальну роль: вона обмежує свободу 
акторів будь-яких соціальних інтеракцій.

Для іншого німецького політолога та філософа, К. Шмітта, поняття «Macht» (влада) 
своїм походженням завдячує людині, а не Богу чи природі. Між носіями влади та тими, 
хто їй підпорядковується, існує двосторонні взаємовплив:  «Згода  впливає на владу, 
це справді так, однак і влада впливає на згоду» (der Konsens bewikt die Macht, das ist 
richtig, aber die Macht bewirkt auch den Konsens) [13: 11]. Загалом влада визначається 
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як об’єктивна автономна величина щодо того людського індивіда, який в даний момент 
має її у своїх руках («Die Macht ist eine objektive, eigengesetzliche Größe gegenüber jenem 
menschlichen Individuum, das jeweils die Macht in seiner Hand hat» [13: 13]). Щодо оцінки 
влади, то К. Шмітт вважає, що сам її суб’єкт, вирішує наскільки вона є позитивною, 
негативною чи нейтральною. Окрім того, К. Шмітт звертає увагу на проблему доступу 
до носіїв влади:  кожний суб’єкт залежний від своїх радників та помічників, усім іншим 
доступ до неї обмежений [13: 20]. Отже, для К. Шмітта влада існує як автономна складова 
суспільних відносин. Як і М. Хеттіх, К. Шмітт у владних відносинах робить акцент на 
взаємовпливі акторів, пов’язує оцінку реалізації влади із постаттю суб’єкта, наголошує 
на недосяжності постаті її носія.

Основоположник філософської антропології Х. Плесснер поняття «Macht» (влада) 
використовує у двох значеннях:  як «power to», та «power over». Х. Плесснер ототожнює 
людину і владу як сукупність її можливостей діяти:  «У своєму розумінні себе як влади 
людина розуміє себе такою, яка визначає історію, а не лише такою, яка визначається 
історією» (In der Fassung seiner selber als Macht faßt der Mensch sich als geschichtsbedingend 
und nicht nur als durch Geschichte bedingt [14: 190]). Разом з тим, владні відносини 
постулюються невід’ємною частиною суспільного життя і передбачають керівництво та 
підпорядкування. Х. Плесснер розглядає поняття «Macht» (влада) у його взаємозв’язку 
із поняттям «Recht» (право). Ці категорії визначаються як  необхідні складові суспільних 
відносин:  право покликане стримувати владу від небезпеки зруйнувати порядок. Відтак, 
поняття «Macht» (влада) характеризується як «можливість, якою можна об’єктивно 
оперувати, і фігурує як  особливий тип права розпоряджатися в межах певної правової 
норми, яка в свою чергу нею і визначається» (Sie [Macht] wird zu einer objektiv zu 
behandenden Möglichkeit und figuriert als Verfügungsgewalt von je besonderer Art im 
Rahmen einer Rechtsordnung, die ihrerseits auf sie angewiesen bleibt) [14: 261-262]. Відтак, 
Х. Плесснер використовує поняття «Macht» (влада)  у двох основних значеннях:  по-
перше, влада — це загальна можливість діяти, по-друге, це особлива форма суспільних 
взаємовідносин, в основі яких лежить підпорядкування. Окремо науковець розглядає 
взаємообумовленість двох понять «Macht» (влада) та «Recht» (право).

Німецький соціолог Х. Попітц визначає поняття «Macht» через категорії «Autorität» 
(авторитет), «Herrschaft» (панування), «Gewalt» (насильство) та «Technik» (техніка). 
Так, Х. Попітц вважає, що «авторитет ґрунтується на визнанні певної переваги, яка 
викликає високу готовність адаптуватися» (Autorität beruht auf der Anerkennung einer 
Überlegenheit, die zu einer starken Anpassungsbereitschaft führt) [15: 18]. Про владу 
говорять тоді, коли поважна особа застосовує свій авторитет для того, щоб впливати на 
дії та думки людей за власним бажанням. Термін «Herrschaft» (панування) визначається 
як кінцевий етап інституціоналізації влади, в результаті якого влада деперсоналізується, 
формалізується певними правилами, ритуалами та інтегрується у загальний порядок 
суспільного життя. Насильство (Gewalt) використовується, на думку Х. Попітца, для 
збільшення владного впливу. Нарешті, використання техніки (technisches Handeln), під 
яким розуміється виробництво, корегування та ремонт артефактів (Produktion, Korrektur 
und Reparatur von Artefakten), характеризуються як владна поведінка, оскільки воно 
визначає майнові відносини, поділ праці, а відтак і владні взаємозв’язки. Більше того, 
основна мета владного контролю в сучасному суспільстві, на думку Х. Попітца, полягає 
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саме в контролі за використанням техніки [15: 129]. Отже, Х. Попітц вбачає у владних 
взаємовідносинах послідовне розгортання чотирьох основних виявів владних відносин:  
авторитету (Autorität), панування (Herrschaft), насильства (Gewalt) та використання 
техніки (technisches Handeln).

Німецький соціолог Н. Луманн висунув власну системну теорію суспільства, в якій 
поняття «Macht» (влада)  розглядається як комунікативний процес особливого типу. 
Відтак, досліджуване поняття «Macht» (влада) трактується Н. Луманном як «символічно 
генералізований комунікативний засіб» (symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium) 
[16: 158],  функція якого  в першу чергу полягає в тому, щоб обмежити вибір альтернативи 
тією, яка потрібна суб’єктові влади, що загалом є потенційно можливим у будь-якому 
акті комунікації. При цьому суб’єкт може скоротити кількість альтернатив поведінки 
(Handlungsalternativen), підвищивши тим самим ймовірність вибору потрібної 
йому альтернативи, або збільшити штрафні санкції, підштовхнувши цим об’єкта до 
потрібного вибору. Загалом влада властива будь-якій соціальній системі у зв’язку із 
необхідністю приймати рішення. Влада характеризується кількісним вираженням, таким 
чином, отримання більшої влади одним із її акторів передбачає її зменшення в іншого 
учасника владних відносин (т.зв. принцип незмінності суми владних повноважень 
Machtsummenkonstanz) [16: 52]. Отже, Н. Луманн розглядає владні відносини як певний 
комунікативний процес, спрямований на забезпечення потрібного для суб’єкта вибору 
альтернатив.

Окремо в науці розглядаються джерела влади (Machtquellen) або її ресурси 
(Machtressourcen), під якими розуміють наявні у суб’єкта влади засоби, які уможливлюють 
реалізацію ним владних відносин. Загалом у німецькій науковій термінології джерела 
влади поділяються на особистісні (personelle Machtquellen) та структурні (strukturelle 
Machtquellen). Особистісні ресурси влади пов’язані із наявністю у її суб’єкта певних рис 
та знань для здійснення влади. Структурні джерела відображають можливість мати певні 
права та повноваження для здійснення влади. 

Серед основних типологій ресурсів влади найвідомішими в німецькомовному 
науковому світі, поряд із класифікаціями американських дослідників Френча та Рейвена, 
є також запропоновані німецьким політологом та соціологом Ч. Латтманом типи 
джерел влади. Так, Ч. Латтманн виокремлює три основних ресурси владної взаємодії:  
інституційний авторитет (Institutionelle Autorität), який співвідноситься із структурними 
джерелами влади, професійний авторитет (Fachliche Autorität), який корелює із фаховими 
знаннями та здатністю бути лідером, та особистий авторитет (Persönliche Autorität), який 
формується такими рисами як здатність порозумітися із колегами, висока моральність, 
вміння пробиватися [17: 76]. 

Таким чином, вербалізатор концепту — лексема «Macht» (влада) використовується 
в німецькомовній науковій картині світу як термін на позначення двох основних 
взаємопротилежних розумінь владних відносин:  влада як вплив на поведінку її об’єкта та 
влада як загальна можливість суб’єкта діяти. Енантіосемія лексеми «Macht» є основним 
чинником, який визначає складність та контроверсійність ментального осмислення 
однойменного концепту в німецькомовній лінгвокультурі. Поняття Macht (влада) 
аналізується в науковому осмисленні в широкому контексті:  як форма комунікативної 
взаємодії (Н. Луманн), як соціально обумовлена можливість втілювати свою волю 
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(М. Вебер), як взаємодія з метою втілення намірів інших (Х. Арендт). Загалом, у 
німецькомовній науковій картині світу поняття «Macht» (влада) використовується для 
позначення владних взаємовідносин переважно в межах суспільних інтеракцій. 

Аналізоване поняття в науковому світосприйнятті розкривається разом із термінами 
«Herrschaft» (панування), «Gewalt» (насильство) та «Recht» (право). Так, поняття 
«Herrschaft» (панування) має різну значимість у науковому осмисленні:  одні вважають 
його непомітним, інші визначають його центральним поняттям своєї концепції, однак 
переважно поняття «Herrschaft» (панування) характеризується як одна із форм владного 
впливу. Натомість термін «Gewalt» (насилля) використовується на позначення способу 
здійснення влади, що за сучасними підходами є свідченням її слабкості. Поняття «Macht» 
(влада) розглядається також у взаємозв’язку із поняттям «Recht» (право):  влада визначає 
право і контролюється ним.  

У науковій картині світу концепт Macht знаходить ряд важливих когнітивних 
ознак, які фіксуються в поняттєвій складовій аналізованого концепту. Так, в науковому 
осмисленні концепт Macht (влада) являє собою певний тип соціальних взаємовідносин, які 
передбачають наявність щонайменше двох акторів: суб’єкта та об’єкта, між якими існують 
каузальні взаємозв’язки. Влада існує як комунікативний процес, передбачає нечітке, 
контрастивне розуміння, характеризується як автономна об’єктивна величина, яка здатна 
визначати людські взаємини. Суб’єкт усвідомлюється як недоступний для решти учасників 
суспільних взаємовідносин, і саме від нього залежить соціальна оцінка влади. Об’єкт 
владних відносин здійснює вплив на актора-суб’єкта, а його воля може враховуватися 
або відкидатися основним суб’єктом влади. Джерела владного впливу поділяються на 
особистісні та структурні типи визначення поведінки учасників владних взаємовідносин. 
Результат владних відносин вбачається у контролі поведінки об’єкта або досягненні 
суб’єктом своєї волі. Перспективними передбачаються подальші дослідження щодо 
компаративного аналізу концепту Macht (влада) в побутовій та науковій картинах світу. 
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КонЦЕПт КраСа: ЕСтЕтичний та ЛінгвіСтичний  
наПрЯми доСЛідЖЕннЯ

В статье рассмотрены этапы становления эстетической категории «прекрасное» 
и ее интерпретации в современной лингвистике. Охарактеризованы подходы к 
пониманию красоты в общественной мысли Древнего Востока, европейской философии, 
отечественной традиции. Сделан вывод об универсальности и специфике репрезентации 
концепта КРАСОТА в различных языках, сложности его структуры. 

Ключевые слова: концепт, красота, эстетическое, оценка, культура.
In the article the stages of formation of aesthetic category «beautiful» and its interpretations 

in modern linguistics are considered. The approaches of understanding of beauty in social 
thought of Ancient East, European philosophy, Ukrainian tradition are described. The 
conclusion about universality and specific of representation of concept BEAUTY in different 
languages, complication of its structure is done. 

Key words: concept, beauty, aesthetic, estimation, culture.
Упровадження в гуманітарні науки антропоцентричної парадигми, в межах якої мовні 

явища розглядають у тісному взаємозв’язку з людиною, її свідомістю і світорозумінням, 
визначило активне дослідження процесу концептуалізації у різних галузях лінгвістики. 
Головним засобом концептуалізації є концепти. Саме вони опосередковують зв’язки 
мови з ментальністю, культурою, звичаями і традиціями народу. Останнім часом завдяки 
працям вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема Н. Арутюнової, А. Вежбицької, 
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К. Голобородька, Т. Космеди, О. Кубрякової, О. Селіванової, Ю. Степанова, В. Телії, 
О. Тищенка, Р. Фрумкіної та ін., лінгвокультурологічні дослідження концептів набули 
великої актуальності. Але незважаючи на активне вивчення природи концепту, методів 
його дослідження і способів репрезентації, єдиний підхід до вирішення проблеми 
концепту відсутній. Це пов’язане як з відносною новизною концептуальних досліджень, 
так і зі складністю, поліфункціональністю цієї ментальної сутності. Тому подальше 
вивчення концептів є актуальним напрямом наукових розвідок. Мета нашої статті 
– визначити філософсько-естетичне підґрунтя та напрями сучасних лінгвістичних 
досліджень концепту КРАСА.

Серед найвищих цінностей людства краса посідає особливе місце. Багатоплановість 
образної і понятійної сторони концепту КРАСА, складність його внутрішнього змісту, 
неоднозначність інтерпретацій, етнокультурна специфічність і глобальність, що лежать 
в основі цього концепту, дозволяють віднести його до предметної сфери різних наук: 
естетики й філософії, психології й етнографії, соціолінгвістики й культурології. Таким 
чином, вивчення концепту КРАСА здійснюється на межі кількох наукових дисциплін. 

Естетична проблема прекрасного стала об’єктом розгляду ще у Стародавньому 
світі. Перше відоме нам визначення прекрасного як практично корисного з’явилося ще в 
Шумері: найбільш корисне вважалося найпрекраснішим. Давньоєгипетська цивілізація 
в літературних творах (у гімнах богам, життєписах фараонів) залишила ряд ідей щодо 
природи мистецтва й естетичних властивостей світу. Так, у гімні Нілу краса розкривалася 
як творення самого життя і всіх його благ [1: 47-49]. 

В античній культурі розуміння прекрасного складалося під впливом розвитку 
філософської думки. Давньогрецькі натурфілософи стверджували красу світобудови, 
загальну гармонію всесвіту, єдність естетичного й космологічного. Вони включали до 
загальної картини світу уявлення про його реальність і об’єктивність гармонії та краси. 
Ці погляди заклали початок античної естетичної традиції, в якій краса пов’язувалася 
з гармонією, що полягала у пропорції і зв'язку всіх речей. Для Геракліта гармонія – це 
динамічний стан. Суперечність є творцем гармонії й умовою існування прекрасного, 
яке пізнається шляхом споглядання. Єдність космогонії й естетики наявна й у вченні 
Емпедокла, який вважав, що красу і гармонію породжує любов, а хаос і безчинство – 
ворожнеча. На його думку, еволюція живого є водночас й естетичним самовдосконаленням 
світу: процес сходження від нижчого до вищого є процесом народження краси і гармонії [1: 
50]. Демокрит розвинув розуміння краси, пов’язавши його з поняттям міри: її перевищення 
може призвести до того, що прекрасне стане огидним [2: 44]. Платон у діалогах аналізував 
різні аспекти прекрасного. Його концепція краси ідеалістична; раціональними у його 
вченні є діалектична багатосторонність прекрасного і думка про специфічність естетичного 
споглядання. На відміну від Платона, для Аристотеля прекрасне – не об’єктивна ідея, а 
об’єктивна якість речей [2: 60-61]. Він звертає увагу на величину, пропорції, порядок, 
симетрію як властивості естетичної категорії прекрасного. В основі краси лежать 
характеристики онтологічного порядку: домірність, визначеність, обмеженість і єдність у 
різноманітті. Краса виступає як міра, а мірою всіх речей є людина.

Середньовічні мислителі (Августин Блаженний, Франциск Ассизький, Фома 
Аквінський) відстоювали концепцію божественного походження краси. Августин 
відзначав, що потворне не лише не порушує загальної краси світу, а навіть підкреслює 
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її, так само як зло не усуває добра, а свідчить про розумний устрій Всесвіту. З поєднання 
цих протилежностей і виникає цілісна краса світу [3: 61]. Зовнішня краса предметів, 
як і людського тіла, була маловартісною для християнської доктрини в порівнянні з 
внутрішньою, духовною красою.

На противагу середньовічній доктрині, гуманісти епохи Відродження стверджували 
красу самої природи, радість її сприйняття. Найбільш досконалою частиною природи 
вони вважали людину і проголошували людську красу вищою красою світу. Її джерело 
вони вбачали в гармонії фізичного і духовного начал [2: 103-104]. В епоху Відродження 
було розкрито естетичну цінність практичної творчої діяльності. 

Філософи Нового часу пов’язували сутність прекрасного зі свідомістю і практикою 
людини. В часи класицизму найвищим предметом мистецтва було проголошено красу в 
суспільному житті, ототожнену з добром і державною доцільністю. Французькі просвітителі 
(Вольтер, Дідро) знову розширили сферу краси: для них прекрасне – невід’ємна властивість 
самої природи. І. Кант розглядав красу як форму доцільності предмета, оскільки вона 
сприймається без усвідомлення цілей. Судження про прекрасне, на думку Канта, мають 
суб’єктивний характер, оскільки вони стосуються не предмета уявлення, а стану суб’єкта, 
який сприймає цей предмет [4]. Г. Гегель розглядав мистецтво і красу у взаємодії з 
людською діяльністю. Істинна краса може бути виявлена лише в мистецтві, оскільки у 
природі вона прихована матеріальним, чуттєвим. У прекрасному він убачав один з етапів 
світового розвитку духу (абсолютної ідеї) [5: 80]. К. Маркс став фундатором діалектико-
матеріалістичного підходу до естетичних категорій. Прекрасне він розглядав як результат 
залучення об’єктивних явищ із їх природними якостями суспільним виробництвом, 
практикою у сферу інтересів людини й набуття позитивної цінності для суспільства .

З кінця ХІХ ст. у європейській естетичній думці набули поширення погляди, 
згідно з якими людина у процесі естетичного сприйняття наче одухотворює естетично 
нейтральний світ і примушує його світитися красою. На думку Ш. Лало, природа 
багата лише тим, що людське мистецтво запозичило їй. Водночас Н. Гартман, Е. Суріо, 
Е.  Ландман шукали джерело прекрасного у природі, де кожне явище прагне досконалості, 
тяжіє до ідеалу [2: 321-322].

Перші спроби осмислення категорії краси у вітчизняній традиції знаходимо ще в 
пам’ятках епохи Київської Русі. В Ізборнику 1076 р. зіставлені «краса розумового» та 
«краса витонченого», зовнішнього. Автори статей цього твору підносили красу мудрості 
і доброчесності. Вони осмислювали красу індивіда через гармонію зовнішнього і 
внутрішнього [5: 405]. 

Українська філософська думка епохи пізнього Середньовіччя та раннього Нового 
часу зазнала значного впливу давньогрецької філософії. Під впливом неоплатонізму 
в його християнізованому варіанті мислителі розглядали прекрасне у нерозривному 
зв’язку з Божественним. Ю. Котермак-Дрогобич, С. Оріховський, Г. Чуй Русин убачали 
красу передусім у природі як творінні Бога та в діяльності людини, яка прагне до 
«діянь великих», «трудів незмірних», що вказують шлях до справжнього щастя – вищої 
Благодаті [6: 41-42].

У Новий час було поглиблено розуміння краси як ознаки різних проявів діяльності 
людини. Г. Сковорода розглядав красу як складову частину єдності: краса – добро – благо 
– істина. Він зазначав, що все зовнішнє є незмірно нижчим порівняно з суттю всього 
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світу – Божественною премудрістю: «Вона в усіх наших… справах і розмовах душа, 
користь і краса, а без неї все мертве і огидне» [7: 117]. Ф. Прокопович, який убачав 
людську красу в гармонії духу і тіла, залучав до аналізу прекрасного як природу, так і 
звичаї, побут, ремесло й майстерність [5: 407].

Серед естетичних поглядів українських мислителів ХІХ ст. вирізняються 
думки І. Франка. Він, осмислюючи категорію краси, вважав, що нова естетика має 
відштовхуватися від «чуття естетичного уподобання», і приділяв увагу проблемі 
моральної відповідальності митця [5: 411].

Отже, численні концепції прекрасного в історії естетичної думки можна звести до 
таких основних теоретичних моделей: об’єктивно-ідеалістична (прекрасне є відбитком 
або втіленням Бога / абсолютної ідеї у конкретних явищах або речах); суб’єктивно-
ідеалістична (прекрасне є результатом накладання естетичного багатства індивіда на 
естетично нейтральну дійсність); суб’єктивно-об’єктивна (прекрасне є результатом 
співвіднесення властивостей життя з людиною як з мірою краси або з її ідеалами та 
практичними потребами); метафізико-матеріалістична (прекрасне є природною 
властивістю явищ природи); діалектико-матеріалістична (прекрасне є результатом того, 
що об’єктивні явища з їх природними якостями залучаються практикою до інтересів 
людини і суспільства) [1: 55].

Останнім часом поняття «краса» стало об’єктом лінгвістичних розвідок. У 
вітчизняному мовознавстві висвітлено етимологію лексем, які репрезентують 
концепт КРАСА: гарний, краса, красивий (О. С. Мельничук, В. Г. Скляренко); на 
діалектному матеріалі здійснено опис семантичних зв’язків дериватів з основою крас- 
(П. Ю. Грищенко); розкрито зміст етимонів *krasa, *garnъ у складі слов’янського 
лексико-семантичного поля «позитивні емоції» (О. В. Тищенко). Комплексно досліджено 
мовні засоби вираження етноконцепту КРАСА в поезії українських шістдесятників [8]. 
У цій праці опис специфіки мовної репрезентації етноконцепту здійснено на підставі 
посесійних відношень (належності краси суб’єктам, об’єктам, явищам дійсності). Зміст 
концепту розглянуто в контексті світової та української культур. Дослідниця висвітила 
етимологію ключових слів-позначень краси з урахуванням українських народних 
вірувань, традицій, обрядів. На матеріалі поезій українських шістдесятників авторка 
проаналізувала специфіку заповнення таких складників концепту КРАСА, як зовнішня 
краса людини, краса духовного і матеріального світу.

У російському мовознавстві концепт КРАСА розглянуто у працях сучасних 
дослідників, зокрема, Ю. Мещерякової, Г. Садрієвої, Н. Бурмакіної, Хуа Лі, В. Дем’янкова, 
Н. Красавського.

Ю. Мещерякова розглядає концепт КРАСА у російській та англійській 
лінгвокультурах [9; 10; 11]. Дослідниця виділяє такі характерні риси концепту КРАСА 
в англійській лінгвокультурі, як протиставлення безпосередньо емоційної й раціонально 
відрефлектованої позитивної естетичної оцінки, вибір як умову для визнання чогось 
відповідним критеріям краси, розгляд потворного переважно як результату неправильної 
поведінки людини. Основними специфічними характеристиками концепту КРАСА в 
російській лінгвокультурі авторка вважає протиставлення внутрішньої і зовнішньої 
краси, наголошування на чудовій сутності краси, усвідомлення тісного взаємозв’язку між 
красою і здоров’ям [11: 101]. Якщо в англійській фразеології, пареміології й афористиці 
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домінує ідея оманливості й ефемерності краси, то в російській – ідея єдності краси і 
добра. У дискурсивному втіленні позитивна естетична оцінка переважає в художніх і 
публіцистичних текстах, а в розмовному дискурсі збільшується частка негативної 
естетичної оцінки.

 Г. Садрієва здійснила зіставлення стійких образних засобів, які репрезентують 
концепт КРАСА у трьох різносистемних, психологічно й генетично неспоріднених 
мовах – англійській, російській, татарській. Дослідниця виявила загальне і специфічне 
у національно-варіативному переважанні вживання стійких образних засобів, виділила 
ціннісні домінанти, пов’язані з інтерпретаціями концепту КРАСА у трьох етнокультурних 
спільнотах. На підставі цього авторка стверджує, що поняття «краса» є універсальним 
для англійської, російської й татарської мовної свідомості з точки зору сукупності 
ядерних ознак, що наповнюють концепт [12: 21]. Мовні ж інтерпретації цього концепту 
різні в порівнюваних мовах, оскільки конотативні ознаки, виокремлені конкретною 
мовною свідомістю, своєрідні й ґрунтуються на ментальних образах, притаманних лише 
певному культурному соціуму.

У праці Хуа Лі представлено багатовимірний опис концепту КРАСА в різних типах 
дискурсу російської мови в зіставленні з текстами китайської мови. Виділено домінантні 
особливості концепту у кожному з аналізованих дискурсів. На думку дослідниці, 
естетична оцінка в народному й елітарному типах дискурсу поєднується з етичною й 
утилітарною оцінками. У рекламному ж дискурсі краса, особливо жіноча, пов’язана 
лише з утилітарністю. Авторка доходить висновку щодо зміщення уявлень про красу від 
її природного характеру в напрямі її штучності [13: 22].

Н. Бурмакіна розглянула способи вербалізації ціннісних концептів КРАСА і КОРИСТЬ 
в індивідуальній мовній картині світу [14]. Дослідниця акцентує увагу на складності 
взаємовідносин категорій естетичного й утилітарного, представлених цими концептами.

Таким чином, сучасні лінгвістичні розвідки доводять універсальність концепту 
позитивної естетичної оцінки КРАСА з точки зору сукупності ядерних ознак і складність 
його структури в різних мовах. Водночас вони засвідчують специфічність репрезентацій 
цього концепту в національних мовних картинах світу. 

Отже, вивчення концепту КРАСА потребує подальшого дослідження. Комплексний 
аналіз естетичних та лінгвістичних складників цього концепту сприятиме глибшому 
розумінню витоків як загальнолюдських, так і національних ціннісних орієнтирів.  
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оСоБЕнноСти рЕаЛиЗаЦии КонЦЕПта «ЛЮБовЬ»  
в ПоЭтичЕСКиХ ПЕрЕводаХ иоСиФа БродСКого

У статті розглядаються засоби реалізації концепту «кохання» у поетичних 
перекладах Й. Бродського. Особлива увага звертається на специфіку поетичного 
перекладу, який є особливим жанром творчої діяльності, що синтезує концептуальні 
картини світу автора оригіналу та поета-перекладача.

Ключові слова: поетичний переклад, ліричний сюжет, концепт «кохання», 
взаємозв’язок концептів.

В статье описываются способы реализации концепта «любовь» в переводной 
поэзии Иосифа Бродского. Акцентируется внимание на специфике переводной поэзии — 
особого жанра творческой деятельности, синтезирующего концептуальные картины 
мира автора оригинала и поэта-переводчика.

Ключевые слова: переводная поэзия, лирический сюжет, концепт «любовь», 
взаимосвязь концептов.

In the article the ways of realization concept “love” are described in poetical translations 
of I. Brodsky. An accented attention on specifics poetical translations — genre creative activity 
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is paid, which synthesizes original and poet-translator author’s conceptual picture of  the  
world.

Key words: translations poetry, lyrical plot, concept “love”, intercoupling of concepts.

При всём многообразии взглядов на проблемы поэтического перевода, роли 
индивидуальности переводчика нельзя не согласиться с тем, что перевод — особый жанр 
словотворчества, который представляет собой синтез двух художественных миров, двух 
языковых картин мира, своеобразное «прочтение» одним поэтом произведений другого. 
Оригинал и перевод относятся к разным временным и культурным эпохам, представляют 
собой проявления концептуальных картин мира двух языковых личностей с учётом 
не только их индивидуального своеобразия, но и национальной специфики языка и 
культуры, оставаясь при этом гранями одного явления. 

В настоящей статье предпринята попытка охарактеризовать некоторые способы 
реализации концепта «любовь» в переводной поэзии Иосифа Бродского. Переводы 
рассматриваются как результат особого рода деятельности, в котором совмещаются 
творческий почерк автора оригинала и черты идиостиля поэта-переводчика. 

В русской культурной традиции концепт «любовь» обладает богатым семантическим 
диапазоном, поле этого концепта обширно и многообразно. В. И. Даль определял 
любовь как «сильную к кому привязанность, начиная от склонности до страсти; сильное 
желанье, хотенье; избранье и предпочтенье кого или чего по воле, волею (не рассудком), 
иногда и вовсе безотчетно и безрассудно» [1: 282]. В. Соловьев писал о том, что «прежде 
всего любовь есть факт природы (или дар Божий), независимо от нас возникающий 
естественный процесс…» [2: 518]. Любовь — познание Абсолютной Истины, «выход из 
эмпирического и переход в новую действительность» [3: 224]. Эта новая действительность 
неотрывна, согласно христианской традиции, от Бога: «так называемая «любовь» вне 
Бога есть не любовь, а лишь естественное космическое явление…» [там же]. Только в 
любви — «высшая судьба и предназначение, воля высшая, чем человеческая. <…> В 
любви — дерзновенная жертва во имя воли высшей» [4: 92].

Концепт «любовь» в переводах Бродского обладает рядом свойств, связанных 
с особенностями понимания любви русской культурной и религиозной традициями 
и спецификой культур, носителями которых являются авторы оригиналов. Так, 
например, для поэтов метафизической школы, которых много переводил Бродский, 
любовь — это единение духовного и физического, тесное переплетение возвышенного 
и земного. Любовная лирика Джона Донна не поддается однозначному прочтению, его 
любовные стихи носят полемический характер: поэт дерзко противопоставляет себя 
недавно начавшемуся всеобщему увлечению сонетом в духе Петрарки с обязательной 
идеализацией возлюбленной и воспеванием любви как идеального чувства. Из своего 
определения любви Донн не исключает телесное, а в ранних стихах («Любовная 
алхимия») резко говорит о том, кто это пытается делать, утверждая, что любовь есть 
союз душ, а не союз тел («That loving wretch that swears, / Tis not the bodies marry but the 
minds»). Основная тема многих его стихотворений — место любви в мире, подчиненном 
переменам и смерти, во вселенной, где царствует “вышедшее из пазов” время [5].

Важными являются и особенности личности самого Бродского: его уверенность в 
непреодолимом одиночестве каждого человека, тем более, поэта («…поэт всегда в той или 
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иной степени обречён на одиночество. Это деятельность такая, при которой помощников 
просто не имеется. И чем дальше ты этим занимаешься, тем больше отделяешься ото 
всех и вся» [6: 190]), не могла не отразиться и в выборе стихотворений для перевода. 
Это подтверждает следующее наблюдение: из 154 стихотворений-переводов, к которым 
мы обращались, ни в одном не встретился описываемый концепт в значении «светлое 
чувство, приносящее радость и счастье». Концепт «любовь» неразрывно связан с 
концептами «одиночество» (и словами его семантического поля: разлука, расставание, 
грусть), а иногда и «смерть».

Ярким примером такой взаимосвязи концептов и концептуальных полей 
является лирический сюжет перевода стихотворения Д. Донна «Завещание». В центре 
стихотворения — лирический герой, завещающий «части себя». Дары отличаются 
удивительным разнообразием: части тела; органы чувств человека (глаза, слух); 
физические состояния; психические состояния, чувства и эмоции (болезни, страх 
смерти, искренность, постоянство, верность, учтивость, скромность, прилежность); 
социальные характеристики (репутация). Объединяет завещаемое одно: тот, кому оно 
предназначается, в нем нисколько не нуждается. Преподносить именно такие дары 
вынуждает безответная любовь, о чем говорится в конце каждой строфы:

Ты, о Любовь, той вверив наугад,
В чьем сердце равных мне, как в океане — гад,
Учила тем давать, кто чересчур богат.
Ты, о Любовь, с той выдумав связать,
Чье сердце вообще бессильно осязать,
Учила тем давать, кто неспособен взять.
Ты, о Любовь, ту выбрав целью мне,
Кому моя любовь была чужда вполне,
Тем учишь слать дары, кому претят оне.
Ты, о Любовь, судив, чтоб сердце завещал
Той, образ чей мою Любовь предвосхищал,
Звала дарами мнить все то, что возвращал.
Тот, о Любовь, заставлю чтить сосуд,
Которому милей молокососов блуд.
Твори ж моим дарам такой же мерзкий суд. 
В последней строфе семантические поля двух концептов — любви и смерти — 

пересекаются:
Ты, о Любовь, ту повелев любить,
Кому с тобой и мной равно противно быть,
Принудила к тому, чтоб всех троих убить.
В поэтике Бродского, как мы уже отмечали, концепт «любовь» тесно связан с 

концептами «одиночество», «разлука» и, наконец, «смерть». В оригинале «Завещания» 
также звучит мысль о смерти как лучшем варианте разрешения ситуации для всех 
троих («Thou Love taughtst mee, by making mee / Love her, who doth neglect both mee 
and thee, / to’invent, and practise this one way, to’annihilate all three» [8]) — мужчины, 
женщины и их Любви. Весь лирический сюжет построен на развернутой метафоре: 
Любовь как живое существо. Подобная особенность — насыщенный метафоризм — 
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одна из характеристик метафизического текста. Метафора не просто замещает одно 
предметное значение другим, но и сближает смысловые сферы, «системы общепринятых 
ассоциаций» [9: 164], позволяя им свободно обмениваться признаками. Воплощением 
такой метафоры является метафизический концепт, который «по своей природе не может 
быть сочтен единичным сдвигом словесного значения, катахрезой, а представляет собой 
аргумент, метафорически развернутый, вовлекающий множество подходящих к случаю 
ассоциаций» [10: 28]. Именно таким и является концепт «любовь», объединяющий в 
себе множество смыслов.

Признаками, характеризующими метафизический дискурс, являются и концентрация 
смысла, и драматическая, глубоко личная ситуация лирического монолога, и построение 
текста как остроумного доказательства, и разговорность тона [10: 18]. Эти признаки 
присутствуют и в «Завещании»: оригинале и переводе. Кроме того, в переводе Бродского 
наблюдаем типичное для его поэтики смешение стилей: разговорные элементы 
сочетаются с пафосностью высокого стиля («Пред тем, как в смертный час произнести 
«Прости», / Позволь мне кое-что, Любовь, произнести…», «Коль зреть им суждено…», 
«…кому претят оне», «Звала дарами мнить все то, что возвращал» и др.).

Окончание стихотворения — логическое завершение повествования: если 
дары оказываются ненужными, то ничего другого не остается, как убить «весь мир», 
«поскольку умереть — / Вселенную разрушить навсегда».

Утрата любви, связанная со смертью, — лейтмотив стихотворения-перевода Уистена 
Хью Одена «Часы останови, забудь про телефон…»

Часы останови, забудь про телефон
И бобику дай кость, чтобы не тявкал он.
Накрой чехлом рояль; под барабана дробь
И всхлипыванья пусть теперь выносят гроб.
Пускай аэроплан, свой объясняя вой,
Начертит в небесах «Он мертв» над головой,
И лебедь в бабочку из крепа спрячет грусть,
Регулировщики — в перчатках черных пусть.
Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,
Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,
Слова и их мотив, местоимений сплав.
Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.
Созвездья погаси и больше не смотри
Вверх. Упакуй луну и солнце разбери,
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
Отныне ничего в них больше не найти.
«Любовь–разлука», «Любовь–страдание», «Любовь–печаль», «Любовь–смерть» 

— эта концептуальная совместность лежит в основе лирических сюжетов следующих 
стихотворений-переводов: «Прощанье, запрещающее грусть», «О слезах при разлуке», 
«Так мы расстались», «Прощание», «Совсем одни», «Рабыня» и некоторых других.

В некоторых лирических сюжетах в концептуальное поле концепта «любовь» 
входит слово «кровь», обладающее в русской языковой картине мира разнообразными 
толкованиями (кровь как носитель генетической информации; как носитель 
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разнообразных сильных эмоций и чувств; как то, что человек проливает в ситуации 
насильственной смерти [11: 141–144]):

Ему было не больно, и мне нравилось созерцание 
крови:
эта кровь была кровью моей любви
   (К. Кавафис. «Забинтованное плечо»).
Любовь, словно кровь из раны,
бежит по тропе неровной
   (Х. Р. Луна. «Карнавальные куплеты»).
Реализация концепта «любовь» в составе тропа (сравнения и олицетворения) 

актуализирует отдельные значения данного концепта: любовь как страдание и боль; 
любовь как живое существо, способное уйти, убежать.

Яркой иллюстрацией совмещения в концепте «любовь» разных, иногда 
противоположных значений является стихотворение «Двое» (перевод Ф. Галаса). Начало 
стихотворения — поиск причин возникновения любви:

Может быть по привычке или ради 
искусства
ошеломленный в будничном сумраке 
вспышкой чувства
ты захочешь любви и распахнешь объятья…
«Земные», прозаические причины возникновения любви не мешают ей быть 

ошеломляющей вспышкой чувства. Любовь физическая, земная тесно переплетается с 
любовью — духовным таинством.

Таким образом, концепт «любовь» в поэтических переводах И. Бродского 
реализуется с помощью различных лингвистических средств и обладает разнообразными 
лингвопоэтическими характеристиками. При этом данный концепт в переводах 
И. Бродского совмещает в себе ряд свойств, связанных с особенностями понимания 
любви в русской национальной традиции и со спецификой культур авторов оригиналов.
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КонЦЕПт «муЗЫКа» КаК ЭтноКуЛЬтурнЫй СимвоЛ  
в СоврЕмЕнном иСПанСКом ЯЗЫКЕ

Метою даної статті є розгляд мікросистеми фразеологічних одиниць (ФО), 
об'єднаних загальною інваріантною классемою «музика», яка є одним з базових 
етнокультурних концептів іспаномовного ареалу.

Ключові слова: фразеологічна парадигма, етнокультурний концепт, мікросистема, 
фразеологічні одиниці (ФО), сигнифiкативна сема, диференціююча сема.

Целью данной статьи является рассмотрение микросистемы фразеологических 
единиц (ФЕ), объединенных общей инвариантной классемой «музыка», которая является 
одним из базовых этнокультурных концептов испаноязычного ареала.

The article deals with analysis of phraseology paradigm of concept «music» in modern 
Spanish.  Music is the integral part of Spanish national  culture and art. National and cultural 
aspects of the concept underline the differences of mentality, cultural habits and customs 
reflecting peculiarities and stereotypes in language tradition.

Key words: phraseology paradigm, concept «music», national  culture, national and 
cultural aspects, cultural habits and customs, stereotypes in language tradition.

Общеизвестным является то что, одна и та же понятийно – предметная ситуация 
может: 

а) быть выражена единицами различных ярусов языка;
б) нести в себе наряду с универсальной константной сигнификативной семой 

дифференцирующую, выражающую национально – образную специфику, поскольку 
«язык отражает происходящее в сознании, а не в мозгу, наше же сознание формируется, 
в частности, и под воздействием окружающей нас культуры» [1: 239].
© Конакова Е. И., 2009
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Pequeño Larousse Ilustrado дает следующее определение концепту «музыка»: 
música – arte de combinar los sonidos de un modo agradable al оído; concierto de 

instrumentos y voces [2: 709].
Ядро фразеологического микрополя концепта «музыка» (música) по данным  Испано-

русского фразеологического словаря [3: 431-2] представлено следующей серией ФЕ:
Модель: música + adj
•  música celestial 
1) райская музыка, райские звуки
... le respondiste con un largo discurso que me pareció música celestial … siendo tuyas, 

aquellas palabras tenían que ser para mi la elocuencia misma. (R. Gallegos. Doña Barbara)
… в ответ на это ты разразился длинной речью, которая показалась мне райской 

музыкой: эти слова исходили от тебя а следовательно казались мне верхом красноречия.
2) пустые слова, красивые фразы, сладкие речи; пустозвонство, краснобайство.
El ser catedrático es un oficio, un modo de vivir. Todo eso del sacerdocio es música 

celestial. (M. de Unamuno. Obras)
Чтение лекций в университете – это профессия, работа, способ существования. А 

все эти разговоры о высоком служении, священнодействия – просто громкие фразы. 

Данное словосочетание является полисемантичным с точки зрения Касареса 

[4: 70] («Полисемия как объединение различных значений в одном речевом знаке»), 
где механизм возникновения отдельных значений возникает на основе переосмысления 
одного и того же переменного словосочетания [5: 97].

• música papayera Кол.; música ratonera нестройная, неблагозвучная музыка; 
разноголосица, какофония; кошачий концерт; ≅ кто во что горазд.

Todo lo que sea fomentarlo, <el fondo común> es ir al caos encerrado en un quiste macizo 
que al cabo estalla, a un horrible desconcierto de música ratonera… (M. de Unamuno. De 
esto y de aquello).

Все, что не способствует росту общего достояния, ведет к хаосу, заключенному 
в плотную оболочку, которая неминуемо взорвется, к чудовищному расстройству и 
разноголосице...

•  cantar a cualquier música соглашаеться на все, уметь ко всему приноравливаться, 
приспосабливаться, уметь ко всему подлаживаться, держать нос по ветру.

•  cantar sin música много болтать, быть слишком разговорчивым; ≅ длинный язык 
у кого – л.

Данные ФЕ представляют собой антонимическую пару, где отрицание выражено 
предлогом sin, при чем глагол cantar связан с существительным música метонимическими 
связями.

Модель V + S (música) а uno
•  dar música a uno надоедать, докучать, морочить голову кому – л., допекать кого – л.
•  dar música a un sordo напрасно, тшетно убеждать кого – л. в чем – л., впустую 

тратить порох (на уговоры); ≅ как об стенку горох.
Наличие оксиморонных отношений между существительным música и sordo в 

позиции косвенного объекта обуславливает актуализацию латентной семы «-».
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Синонимический ряд ФЕ ‘ir (se) (или largarse, marcharse) con la música a 
otra parte, mandarle a uno con la musica a otra parte, - con la música a otra parte! 
базируется на наличии инвариантной группы con la música a otra parte и вариативного 
элемента, представленного полуслужебными глаголами (т.е. глаголами с ослабленным 
семантическим значением).

• ir (se)  (или largarse, marcharse) con la música a otra parte удалится, убраться 
подобру – поздорову, смотать удочки.

1) Y si queréis hablar de eso lo mejor que podéis hacer es largaros con la música a otra 
parte (J. Goytisolo. Juegos de manos).

А если вы собираетесь говорить об этом, то вам лучше убраться подобру – 
поздорову.

2) – Qué novedades son esas?
– Pues que el rey se va con la música a otra parte, y lo que yo digo: buen viaje  (R. 

Sender. Requiem por un campesino español).
– А что это за новости?
– А то, что король собирается сматывать удочки. Я так понимаю – скатертью 

дорожка.
• mandarle a uno con la música a otra parte выгнать, выпроводить, выдворить кого – 

л., показать на дверь кому – л.
Dentro de unos momentos voy a saber también si mi novia me quiere o me manda con la 

música a otra parte … (A. Palacio Valdes. La hermana San Sulpicio)
Через несколько минут я узнаю, любит ли меня моя невеста или выставит за 

дверь...
• İcon la música a otra parte! вот бог, а вот порог!, скатертью дорога!
В пределах модели V + obj + S (música) существительное música реализует 

латентную сему (+) в сочетании с глаголами «recibir», «poner».
• poner uno música a una cosa
1) положить на музыку;
2) выразительно, ярко, колоритно описать что-л.
Lo que después pasó, no sé contarlo! Que оtro le ponga música! (E. Amorim. Después 

del temporal)
Что было потом, не сумею рассказать. Пусть кто-нибудь другой изобразит это 

достойным образом!
• recibir a uno con música восторженно встретить, принять кого-л., что-л., оказать 

горячий прием кому-либо, встретить с распростертыми объятиями кого-л.
Следует выделить ФЕ с элементами – интенсификаторами: «todo», «mucho», 

например:
• ser unо cosa mucha música; es mucha música это требует времени, это длинная 

песня, долгая история
... seis leguas a pie son mucha música… (R. J. Payró. Laucha)
... пройти пешком шесть лиг – это целое дело...
• volverse todo música оказаться тщетным, бесплодным, не дать полезного 

результата
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Интересным представляется употребление элемента música в имплицитно-
мотивированной идиоме echar la musica a los pies Дом. Р. чествовать лучшего танцора (в 
знак одобрения музыканты бросают к его ногам свои инструменты, а он подбирает их 
и заказывает для всех вино)

В корпусе исследуемых ФЕ следует выделить идиомы-междометия, когда «в 
результате экспрессивного переосмысления междометия ФЕ превращается в обобщенные 
выразители эмоций и волеизъявления, а иногда и того и другого вместе, вследствие чего 
значение подобных междометных образований является немотивированным [6: 331]. 

а) в форме утвердительного предложения
todo es música пустое!, одна болтовня, одни слова, одна видимость, больше шума, 

чем дела, много шума из ничего 
– с инверсией 
con buena música se viene чего захотел!, вот еще!, всю жизнь мечтал
– в форме повелительного предложения
İdale musica! Aрг. живее!, пошевеливайся!
б) с изменением морфологического числа – (músicas), например
basta de músicas хватит, довольно, шутки в сторону
– Basta de músicas y déjenme en paz – repuso D. Jerónimo, dirigiéndose hacia la puerta. 

(B. Perez Galdos. Zaragoza)
– Хватит, оставьте меня в покое, – ответил дон Херонимо, направляясь к двери.
y no hay más músicas и всё тут!, и точка!, и никаких гвоздей!
Mire, amigo – le decía a su cоmpañero Lima Duarte –: la suerte es para quien la atopa, y 

no hay más músicas. (M. Tudela. El gallego del cafetal)
– Послушайте, дружище, – говорил он своему приятелю Лиме Дуарте. – Удача на 

стороне того, кто умеет ее поймать, и все тут!
– в форме повелительного предложения
no me vengas con músicas / canción
   1) надоело!, слушать не хочу!, избавь меня от сплетен!, полно зубы чесать!;
   2) полно тебе ныть!, хватит петь лазаря!
– с инверсией
İpara músicas iba la zorra! ему не до того, ему не до шуток, у него дела 

посерьезнее
Рассмотрим микрогруппу ФЕ с ядерным компонентом «canción».
В корпусе ФЕ, объединенных инвариантной моделью N + prep. + S следует 

выделить:
а) синонимическую пару:
• volver uno a la misma canción назойливо твердить одно и то же, дудеть в одну 

дуду
• y dále cоn la canción de Lola – а он заладил свое, талдычить одно и то же
б) ФЕ с изменением морфологической формы числа canciоnes
• venirse con canciоnes: no me vengas con canciоnes (синонимичную no me vengas 

con músicas).
– не хочу я слушать эту чепуху; хватит ныть, прибедняться, скулить.
в) демотивированную идиому
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Saber una canción con dos guiaderas – двуликий, лицемерить; быть двуликим, 
коварным; ≅ двуликий Янус.

Микрогруппа ФЕ с ядерным компонентом «guitarra» представлена моделью
a) estar + Participio + artículo + sustantivo (guitarra), например
estar bien [mal] templada la guitarra быть в хорошем [плохом] настроении, быть [не] 

в духе.
б) participio + prep. + artículo + sustanvio (guitarra)
puesto a la guitarra устроенный отлично, красиво, по последней моде, шикарно.
в) сравнительным оборотом como guitarra с вариативным глагольным элементом 

pegar / venir, например: pegar (или venir) una cosa como guitarra en un entierro быть 
несвоевременным, прийтись не ко времени, некстати, быть ни к селу ни к городу

г) рядом идиом:  es buena guitarra 1) продувная бестия!, ну, это фрукт!, ну и шельма!, 
вот прохвост!, хорош гусь!; 2) (или es un guitarra ) несносный тип, ворчун, брюзга;

• otra cosa es con guitarra (viоlín) 1) хорошо поешь, да где-то сядешь; 2) Ам. вот 
теперь другое дело; представляют собой полисемантическое образование, причем 
идиома es buena guitarra допускает наличие варианта  es un guitarra: а идиома otra 
cosa es con guitarra (viоlín).

Изменение морфологической формы числа, guitarras фиксируется в идиоме со 
сложной глагольной формой andar + Gerundio, например: andar templando guitarras 
a uno ублажать, задабривать кого-л., расшаркиваться, ходить на цыпочках перед кем-л., 
няньчиться с кем-л., потакать кому-л.

Рассмотрим корпус ФЕ с ядерным компонентом violín. Данная микрогруппа 
представлена продуктивной моделью V + (un) + violín:

1)  embolsar uno el violín Beн.; meter violín en bolsa Арг., Бол. смущенно ретироваться, 
стушеваться; присмиреть, поджать хвост.

2)  hacer uno un violín М. сплутовать, смошенничать.
3) tocar violín uno Перу. Ч., Экв. – покровительствовать, потворствовать влюбленным, 

смотреть сквозь пальцы на свидание влюбленных.
Следует отметить наличие имплицитной оценочной силы « – » в первых двух 

ФЕ, а также латентной силы « – », реализующейся только в определенном контексте в 
примере №3.

ФЕ пословичного характера (una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra Ам.; 
хвастать – не косить, спина не болит; высоко летаешь, да где-то сядешь) представляет 
собой сложносочиненное предложение, содержащее в себе антитезу. 

ФЕ pintar un violín 1) убежать с урока, прогулять уроки (о школьниках); 2) обмануть, 
обдурить, обвести вокруг пальца кого-либо допускает вариативность относительно 
формы числа – violín – violines.

Исследованный материал позволяет сделать следующие выводы:
1. ФЕ с общим инвариантным концептом «музыка» в современном испанском 

языке образуют фразеологическую парадигму, т.е. сводимы к набору определенных 
инвариантных:

а) лексических компонентов, объединенных сигнификативной классемой «му-
зыка»;

б) грамматических типизированных моделей порождения ФЕ.
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2. Следует отметить наличие преимущественно пейоративной (за небольшим 
исключением) семы « – » подавляющем большинстве ФЕ.
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аКтуаЛіЗаЦіЯ аКСіоЛогічного ПотЕнЦіаЛу  
 КонЦЕПту ФЕМІНІННІСТЬ  у СучаСному ангЛомовному  

ХудоЖнЬому диСКурСі   

У статті на підґрунті когнітивно-дискурсивного підходу здійснюється аналіз 
актуалізації аксіологічного потенціалу концепту ФЕМІНІННІСТЬ суб’єктами чоловічої 
та жіночої статі у сучасному англомовному художньому дискурсі. Встановлюється, які 
мовні засоби оцінки є більш характерними для суб’єктів чоловічої та жіночої статі. 

Ключові слова: гендер, дискурс, концепт, аксіологічний маркер.
В статье на основе когнитивно-дискурсивного подхода осуществляется анализ 

актуализации аксиологического потенциала концепта ФЕМИНИННОСТЬ субъектами 
мужского и женского пола в современном англоязычном художественном дискурсе. 
Устанавливается, какие языковые средства оценки более характерны для субъектов 
мужского и женского пола. 

Ключевые слова: гендер, дискурс, концепт, аксиологический маркер.
The article presents a cognitive-discursive study of the concept FEMININITY evaluative 

potential actualization by males and females in English fiction. It is shown what language 
evaluative means are more characteristic of males and females.

Key words: gender, discourse, concept, axiological marker.

Метою статті є аналіз актуалізації аксіологічного змісту концепту ФЕМІНІННІСТЬ 
суб’єктами чоловічої та жіночої статі у сучасному англомовному художньому дискурсі.
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Актуальність дослідження визначена важливим місцем досліджуваного концепту 
у картині світу людини (гендерна ідентифікація індивіда є одним з найбільш важливих 
компонентів категоризації дійсності) та застосуванням новітніх методик комунікативно-
дискурсивної парадигми, що дозволяють здійснити інтегративний аналіз концепту.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній вперше на підґрунті  когнітивно-
дискурсивного підходу інтегровано номінативний та дискурсивний аспекти актуалізації 
аксіологічного потенціалу концепту ФЕМІНІННІСТЬ суб’єктами чоловічої та жіночої 
статі в англомовному художньому дискурсі. 

Застосування когнітивно-дискурсивного підходу ([1-4; 7]) дозволяє визначити концепт 
ФЕМІНІННІСТЬ як індивідуальне знання, що репрезентує особистісну інтерпретацію 
засвоєного і привласненого у процесі соціалізації соціокультурного досвіду, пов’язаного 
з гендерною приналежністю індивіда в англомовному лінгвокультурному соціумі, й 
актуалізується в англомовному художньому дискурсі як динамічний набір аксіологічних за 
своєю природою асоціацій, що відбивають систему цінностей і норм лінгвокультури й можуть 
отримати адекватну інтерпретацію завдяки інтерсуб’єктивній природі мовного значення.

Когнітивно-дискурсивний підхід вимагає запровадження адекватної одиниці 
аналізу, яку називаємо дискурсивним контекстом ФЕМІНІННОСТІ (термін запозичено 
у В. Г. Ніконової за аналогією з “контекстом трагічного” [6]) і визначаємо як фрагмент 
художнього дискурсу (формально рівний висловленню чи низці діалогічних або 
монологічних висловлень), що містить усі мовні та позамовні чинники, які є достатніми 
й необхідними для ейдетичної чи параметричної тематизації аксіологічного змісту 
ФЕМІНІННОСТІ. 

Оскільки досліджуваний концепт репрезентує зону мети онтологічної метафори 
жінка → фемінінність, предметно-референтні ситуації дискурсивних контекстів 
ФЕМІНІННОСТІ містять персонажів-актантів жіночої статі, природні та поведінкові 
характеристики яких є об’єктом  оцінки персонажів-мовців чоловічої та жіночої статі. 
Останні присутні у ситуації як суб’єкти оцінки, що здійснюють її на основі рефлексії або 
саморефлексії у випадку самооцінки.

Результати аналізу дискурсивних контекстів ФЕМІНІННОСТІ, свідчать, що актанти 
жіночої статі є об’єктом оцінки як виконавиці соціально санкціонованих реальних 
фемінінних ролей БЕРЕГИНЯ ДОМАШНЬОГО ВОГНИЩА, що є метафоричною 
концептуалізацією трьох інших реальних ролей, а саме ДРУЖИНИ,  МАТЕРІ й 
ДОМОГОСПОДАРКИ, рольові очікування яких настільки тісно пов’язані, що  їх 
практично неможливо розмежувати, та ДІЛОВА ЖІНКА, а також символічної ролі ЛЕДІ.

Засоби мовної об’єктивації аксіологічного потенціалу концепту ФЕМІНІННІСТЬ 
поділяються на конвенціональні та дискурсивні.  Конвенціональні засоби відрізняються 
від дискурсивних тим, що містять у структурі свого значення семантичні ознаки, які 
конституюють когнітивний класифікатор концепту. Дискурсивні засоби актуалізують 
аксіологічний зміст концепту лише на підґрунті позитивної/негативної кваліфікації 
гендерних акантів предметно-референтних ситуацій, репрезентованих дискурсивними 
контекстами ФЕМІНІННОСТІ, в експліцитний та/або імпліцитний спосіб.     

Конвенціональні мовні засоби об’єктивації аксіологічного змісту концепту 
ФЕМІНІННІСТЬ залучають ім’я концепту, номінацію femininity, її деривати та члени 
синонімічного й антонімічного рядів.  
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Результати аналізу імені концепту та його дериватів у систематизаційному та 
нормативному модусах (операційні модуси аналізу концепту подані за М. В. Нікітіним [5]) 
репрезентують когнітивний класифікатор концепту. Дані аналізу членів синонімічного/
антонімічного рядів імені концепту у категоризаційному модусі  (female, womanly, 
womanlike, womanish, effeminate, ladylike/ masculine, male, virile, manful, manly, manlike, 
mannish) подають асоціативний ряд фемінінних ознак, що конституюють дескриптивний, 
аскриптивний та прескриптивний виміри  концептуальної категорії ФЕМІНІННІСТЬ 
і визначають пресупозиції англомовного художнього дискурсу, що ґрунтуються на 
традиційних гендерних еталонах: референт-жінка – (позитивні/нейтральні) ніжна/ 
співчутлива/ моральна/ витривала витончена/ вишукана/ розслаблена // (негативні) 
чоловікоподібна.  

 Експліцитні дискурсивні засоби мовної об’єктивації аксіологічного змісту 
концепту ФЕМІНІННІСТЬ називаємо аксіологічними маркерами і поділяємо на 
первинні та вторинні. Первинні  аксіологічні маркери охоплюють конвенціонально-
оцінні мовні вирази, що безпосередньо кваліфікують об’єкта оцінки (актанта-жінку, її 
природні та поведінкові характеристики) в загально оцінних термінах  добре :: погано 
або термінах конкретно оцінних значень. Вторинні аксіологічні маркери становлять 
собою мовні вирази, що кваліфікують актанта-жінку через метафоричні, метонімічні 
та інші образні асоціації позитивного/негативного змісту. Імпліцитна оцінка виведена 
інференційно, шляхом інтерпретації пропозиційного змісту дискурсивних контекстів 
ФЕМІНІННОСТІ.

Наприклад, у контексті () негативна телеологічна оцінка ролі ДІЛОВОЇ ЖІНКИ 
подана за допомогою контрастного протиставлення первинних аксіологічних маркерів, – 
позитивних (have-it-all/така, що має все, successful/успішна, envied/така, якій заздрять) 
та негативних прикметників  телеологічної оцінки (single/одинока,  depending on her 
job for fulfillment but never quite finding it/така, що шукає віддачі у роботі, але ніколи її 
не знаходить, deserved sympathy/така, що заслуговувала на співчуття), що відповідно 
відбивають самооцінку успішної жінки до і після того, як її покинув бой-френд: 

() Instead of Alix Callaghan, have-it-all, successful, envied financial dealer who lived 
with an attractive, articulate man, she would now be Alix Callaghan, single depending on 
her job for fulfillment but never quite finding it. She was an Alix Callaghan that deserved 
sympathy because she was thirty-two and had wasted three years of her life on a bloke who was 
quite prepared to run off with the first available blonde that came into his life. (Sh. O’Flanagan 
1999, p. 153)   

У () негативна утилітарна оцінка ролі БЕРЕГИНІ (ДРУЖИНИ/МАТЕРІ/
ДОМОГОСПОДАРКИ) суб’єктом-жінкою експлікується за допомогою вторинних 
аксіологічних маркерів, а саме, метафоричного уподібнення заміжжя клітці/anything but 
a cage, а чоловіка – тюремному наглядачу/a husband as someone to rattle the bars:

() She couldn’t see marriage as anything but a cage and a husband as someone to 
rattle the bars. (C. Boylan 1999, p. 14)

У () персонаж-жінка (вона присутня у ситуації як адресант) здійснює негативну 
оцінку ролі БЕРЕГИНІ на підставі метафоричного уподібнення заміжньої жінки пташці, 
що втратила здатність співати глибокою зимою/ silent like birds in the depth of winter. 
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Оцінка посилена контрастним протиставленням грайливого шуму, асоційованого з 
життям дівчини до заміжжя, та тиші, у яку вона занурюється після весілля: 

 () When young women entered their houses as wives, they never came out again, except 
with a pram or for the shopping. Girls who made so much noise together in their teens, once 
married fell silent like birds in the depth of winter. (C. Boylan 1999, p. 41)

У () позитивна етична оцінка ролі БЕРЕГИНІ суб’єктом-жінкою виведена 
інференційно на підставі інтерпретації пропозиційного змісту фрагмента дискурсу. 
Опорами при інтерпретації слугують словосполучення a spoilt son/розбещений синок, що 
уподібнює чоловіка розбещеній дитині, яку має наставити на праведний шлях  дружина 
(to look after his salvation) за допомогою любові та власного прикладу, а також номінація 
goodness/добро, що напряму асоційована з референтом-жінкою. Відповідно, поняття 
чоловічої розбещеності й жіночої праведності протиставлені на підставі контрасту:     

() I think, a woman is given a mate in order to look after his salvation. You’re given a 
spoilt son and you turn him into a human being. You can’t do it by confrontation. That way a 
marriage breaks up. You have to do it by example. Sooner or later he gets affected by goodness. 
It’s a matter of habit. (C. Boylan 1999, p. 7)

Результати аналізу свідчать, що суб’єкти-чоловіки здійснюють оцінку відповідності/
невідповідності  референта-жінки еталонній ролі БЕРЕГИНІ ДОМАШНЬОГО 
ВОГНИЩА на підґрунті традиційних аксіологічних орієнтирів, а ролі ЛЕДІ – як 
традиційних, так і альтернативних. В межах традиційних еталонів референт-жінка є 
об’єктом позитивної/негативної етичної/ естетичної/ емоційної  оцінки. Етична оцінка 
кваліфікує готовність/ неготовність референта-жінки піклуватися про ближнього; 
естетична – елегантність/ вульгарність; емоційна – безпорадність/ авторитарність. В 
межах альтернативних еталонів під негативну нормативну оцінку підпадає надмірна 
цнотливість референта-жінки. 

Роль ДІЛОВОЇ ЖІНКИ є об’єктом кваліфікації щодо її релевантності/ нерелевантності 
для референта-жінки на тлі  контрастного протиставлення ролям БЕРЕГИНІ та ЛЕДІ як 
взаємовиключних. Суб’єкти-чоловіки актуалізують негативну утилітарну/ нормативну/ 
емоційну/ телеологічну оцінку ролі (в окремих випадках негативні утилітарна й 
нормативна оцінки реалізуються синкретично з позитивною телеологічною). Негативна 
утилітарна оцінка відбиває  невідповідність ролі ДІЛОВОЇ ЖІНКИ інтересам чоловіка 
у професіональній та приватній сферах, нормативна виводить її поза межі норм та 
еталонів англомовної лінгвокультури, емоційна акцентує небажаність ролі для чоловіка, 
телеологічна виходить із несумісності біологічних й психологічних потреб жінки з 
вимогами ролі. Позитивна телеологічна оцінка фіксує визнання чоловіком соціального 
успіху жінки. Поєднання еталонних якостей ДІЛОВОЇ ЖІНКИ та ЛЕДІ суб’єкти-чоловіки 
кваліфікують на підґрунті негативної телеологічної оцінки, вважаючи неефективним.  

Первинні оцінні маркери охоплюють прикметники етичної/ телеологічної/ 
інтелектуальної/нормативної оцінки, афективні прикметники, прислівники-
інтенсифікатори, оцінні предикати, що виражають ставлення суб’єкта до об’єкта, а 
також вигуки, що вражають позитивні емоції.  Окремі прикметники позитивної оцінки 
набувають негативного оцінного знака, вжиті стосовно референта-жінки. В т о р и н н і 
маркери залучають метафори (емоційної оцінки: ДІЛОВА ЖІНКА є АКУЛА/ МОРСЬКА 
ЩУКА; етичної оцінки: АВТОРИТАРНА ЖІНКА є АГРЕСОР, ЩО НАМАГАЄТЬСЯ 
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ЗАСАДИТИ В ЧОЛОВІКА-ЖЕРТВУ КРЮЧОК; НАДМІРНО ПОКІРЛИВА ЖІНКА є 
ПІДСТИЛКА ДЛЯ ВИТИРАННЯ НІГ). 

У межах аксіологічних орієнтирів традиційних гендерних еталонів суб’єкти-жінки, 
як і суб’єкти-чоловіки, виходять з пресупозиції, відповідно до якої ролі ДІЛОВОЇ ЖІНКИ 
та БЕРЕГИНІ, як і ролі ДІЛОВОЇ ЖІНКИ та ЛЕДІ, є взаємовиключними. На відміну від 
чоловіків, суб’єкти-жінки здійснюють оцінку релевантності/ нерелевантності не лише 
ролі ДІЛОВОЇ ЖІНКИ, а й БЕРЕГИНІ ДОМАШНЬОГО ВОГНИЩА. 

Роль БЕРЕГИНІ є об’єктом позитивної телеологічної/ нормативної/ етичної/ 
емоційної оцінки, а роль ДІЛОВОЇ ЖІНКИ – негативної телеологічної й утилітарної 
оцінки ролі. Позитивна телеологічна оцінка акцентує, що роль забезпечує референту-
жінці можливість реалізації її біологічних,  психологічних й соціальних потреб; 
нормативна відбиває її відповідність соціально санкціонованому фемінінному еталону;  
етична – морально-етичним нормам й релігійним заповідям; емоційна віддзеркалює 
бажання суб’єкта втілити в життя казкову мрію про прекрасного принца, нав’язану 
аксіологічними орієнтирами патріархальної культури. Негативна телеологічна оцінка 
акцентує неможливість поєднувати соціальний успіх з реалізованістю в особистому 
житті, що робить жінку невдахою в очах соціуму, а утилітарна –   ущемлення інтересів і 
потреб жінки, пов’язане з роллю ДІЛОВОЇ ЖІНКИ. 

Первинні оцінні маркери залучають прикметники телеологічної/ етичної/ 
інтелектуальної оцінки, предикати емоційної оцінки, що вражають ставлення суб’єкта до 
об’єкта чи психологічний стан об’єкта оцінки. Вторинні оцінні маркери репрезентовані 
метафорою (етичної оцінки: ЩОДЕННІ ТУРБОТИ БЕРЕГИНІ є ВТІЛЕНА МОЛИТВА) 
та оксиморонами (нормативної оцінки: БЕЗДІТНА МАТИ; НЕЗАМІЖНЯ ДРУЖИНА). 

На підґрунті традиційних еталонів суб’єкти оцінки жіночої статі кваліфікують 
відповідність референта-жінки еталону ЛЕДІ в термінах естетичної та нормативної 
оцінок. Як і суб’єкти  чоловіки, суб’єкти жінки надають позитивної/негативної  естетичної 
оцінки елегантності/вульгарності й позитивної нормативної – безпорадності референта-
жінки. Позитивна естетична оцінка може реалізуватися синкретично з позитивною 
телеологічною, що акцентує владу елегантної жінки-леді над чоловіком.  

Первинні оцінні маркери охоплюють прикметники естетичної оцінки, прислівники-
інтенсифікатори; вторинні – метафори (нормативна оцінка: ЖІНКА-ЛЕДІ є БЕЗПОРАДНА 
ДИТИНА/ ПРИНЦЕСА ТРЕМТЯЧЕ СЕРЦЕ).

У межах альтернативних еталонів суб’єкти жіночої статі виходять з пресупозиції, 
що ролі ДІЛОВОЇ ЖІНКИ, з одного боку, й БЕРЕГИНІ та ЛЕДІ, з другого, не є 
взаємовиключними. При цьому вони оцінюють релевантність/нерелевантність ролі 
БЕРЕГИНІ й відповідність невідповідність рольовим очікуванням  ролі ДІЛОВОЇ 
ЖІНКИ та ЛЕДІ. 

Роль БЕРЕГИНІ є об’єктом негативної утилітарної/ телеологічної/ нормативної/ 
емоційної оцінки. Негативна утилітарна оцінка фіксує невідповідність рольових приписів  
БЕРЕГИНІ життєвим інтересам референта-жінки; телеологічна акцентує, що залежне 
положення жінки у шлюбі є неефективним для жінки у соціальному плані; нормативна 
утверджує альтернативні ціннісні орієнтири, а емоційна виходить з психологічного 
дискомфорту референта-жінки. На основі альтернативних аксіологічних під позитивну 
телеологічну/ естетичну оцінку підпадають якості, які у межах традиційних орієнтирів 
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функціонують як еталонні маскулінні якості.  Первинні оцінні маркери залучають 
прикметники сенсорної/ інтелектуальної оцінки та афективні прикметники. Вторинні 
оцінні маркери охоплюють метафори (утилітарної оцінки: ЗАМІЖНЯ ЖІНКА є 
МОВЧАЗНА ЗИМНА ПТАШКА; ЗАМІЖЖЯ є КЛІТКОЮ; ЧОЛОВІК є ТЮРЕМЩИКОМ; 
телеологічної оцінки: ЗАМІЖНЯ ЖІНКА є РАБИНЯ/ УТРИМАНКА/ П’ЯВКА, ЩО 
ПРИССАЛАСЯ ДО ЧОЛОВІКА/ СІРА МИШКА/ ЗОЛОТОШУКАЧКА/ ПРИКРАСА НА 
РУЦІ У ЧОЛОВІКА; нормативної оцінки: ЖІНКА-БЕРЕГИНЯ є МІФ).

 Таким чином застосування когнітивно-дискурсивного підходу дозволило інтегрувати 
номінативний та дискурсивний аспекти актуалізації аксіологічного потенціалу концепту 
ФЕМІНІННІСТЬ суб’єктами чоловічої та жіночої статі в англомовному художньому 
дискурсі.

Перспективи дослідження вбачаємо у проведенні аналізу актуалізації аксіологічного 
змісту концепту МАСКУЛІННІСТЬ в сучасному англомовному художньому дискурсі.  
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COMMUNICATION AND CULTURE: THE MAIN  
COMPONENTS AND INTERCONNECTION

Статтю присвячено характеристиці основних компонентів комунікації. 
Проаналізовано зв’язок між мовою та культурою, а також вплив культурних 
особливостей на процес міжкультурної комунікації. 

Ключові слова: комунікація, культура, міжкультурна комунікація, культурні 
особливості.

Статья посвящена характеристике основных компонентов коммуникации. 
Проанализирована связь между языком и культурой, а также влияние культурных 
особенностей на процесс межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: коммуникация, культура, межкультурная коммуникация, 
культурные особенности.

The main components of communication and culture are examined and the connection 
between language and culture is analyzed in the article.

Key words: communication, culture, intercultural communication, culture peculiarities. 

The development of the new international, global economic, political and cultural 
connections creates a world in which an increasing number of people are moving between 
countries for overseas work or studies. A major challenge that expatriate workers and 
international students face is how to function successfully in a new cultural environment. The 
word culture refers to the lifestyle of a group of people; their values, beliefs, sociocultural rules, 
ways of behaving, and ways of communicating. 

The goal of the article is to examine the main components of communication and culture, 
analyze the connection between language and culture.

Communication is a multidimensional process. It is dynamic as everything in 
communication is in a state of constant change. Sometimes these changes go unnoticed; 
sometimes they intrude in obvious ways. 

Communication is systematic as all its elements work together interdependently to 
produce meaningful interaction. Each element affects every other element, and each affects the 
outcome of communication. 

The process of communication is also adaptive. Good communicators are flexible to 
various situations.

© Буніна Л. М., 2009
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Communication is a continuous activity with no fixed start or determinable end. Talk 
between people is based on their past experiences, and it has future implications, influencing 
their later talk together. Thus, the communication process is ongoing, never-ending. 

The communication process is irreversible. It becomes a part of the speaker’s and the 
listener’s experience. When we say something we realize we should not have said, we may 
try to deny that we meant what we said, or claim that we were misinterpreted. Such attempts, 
however, do little except provide new information for the listener to consider. 

Some early theories saw the communication process as linear. In this linear view of 
communication, the speaker spoke and the listener listened. Communication was seen as 
proceeding in a relatively straight line. This liner model, or representation of the process, was 
soon replaced by an interactional view in which the speaker and the listener were seen as 
exchanging turns at speaking and listening.

A more satisfying, and the one currently held, sees communication as a transactional 
process in which each person serves simultaneously as speaker and listener. According to the 
transactional view, at the same time that you send messages, you also receive messages from 
your own communications and the reactions of the other person [1: 45]. Also, in a transactional 
view the elements of communication are seen as interdependent. Each exists in relation to the 
others. A change in any one element of this process produces changes in the other elements.

The act of communication includes the following components: source – receiver, messages, 
sending or encoding processes, receiving or decoding processes, channel, noise, feedback, 
context, effect [2]. These elements are what might be called the universals of communication, 
as they present in every communication encounter. 

Source – Receiver. The speaker, sometimes called the source or the message sender, is 
the individual doing the talking at a given moment. The message is directed to a listener, or 
message receiver. Each individual in communication process performs two functions – sending 
and receiving; each person is both a sender of messages and a receiver of them. 

There are many factors that influence what we say and how we say something, what 
messages we receive and how we receive them. These factors might include who we are, what 
we know and feel, what we value and believe in, how intelligent and experienced we are, what 
we want and what we are told, how confident and positive we are, and what our age, gender, 
ethnic background, status, education are. As human beings we are very different and diverse. 
Each of us derives a unique meaning from any message. 

Messages. Message is a communication term used in the strict sense to mean any stimulus 
that can be perceived by the nerve endings in any of our sensory receptors. The stimuli by 
themselves have no meaning. People attribute meaning to the stimuli, thereby transforming 
them into messages. Thus we may say that messages consist of the information, meanings 
and feelings we transmit to other persons. The messages may be sent and received through 
any one or a combination of sensory organs (sight/eyes, sound/ears, smell/nose, taste/tongue, 
touch/hands). We also communicate nonverbally. The way we talk or the way we shake hands, 
the way we nod our heads or the way we comb our hair, the way we sit or the way we smile 
or frown, in fact, everything about us communicates. All these bits of information constitute 
communication messages. Some of the messages we send are conscious, but many others go 
subconsciously. 
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Encoding – Decoding. In communicology the processes of speaking or writing and 
understanding or comprehending are referred to as encoding and decoding. By putting our ideas 
into sound waves we are putting these ideas into a code, and the act of producing messages is 
termed encoding.

As a rule, we form verbal messages with no real problems and say certain things without 
any difficulty. Similarly, when we listen to the words of others, we usually have no difficulty 
understanding them. All these are done without any problems because we have what is 
called language competence. We know the rules of the language (competence) and therefore 
can formulate and understand verbal utterances (performance). We are able to produce and 
understand messages because we have a set of linguistic rules to tell us that these sounds 
structured together in this way mean something specific. This set of linguistic rules is our 
language competence. Language competence and performance are very important for our 
total communication ability. Communicative competence refers to our knowledge of the more 
social aspects of communication. We learn communication competence by observing others, by 
explicit instruction, by trial and error, and so on. 

Channel. The medium through which messages pass is termed communication channel. 
Without channel there is no way for a message to travel. In the case of one person talking to 
another, the channel is the air through which the sound travels. In the case of a broadcast the 
channel is the airways. In a written communication the channel might be the postal system. 
Telephone, mail, television, radio, internet, movie, computer, touch, scent are all channels. 

Communication rarely takes place over only one channel; rather several channels are 
used simultaneously. It works best in face-to-face interactions, because all of the channels are 
available for each of the messages to travel through. But even if the channels between sender 
and receiver are adequate to the messages being sent, there are still difficulties to be overcome. 
One of these difficulties is noise. 

Noise. In the early development of communication theory, noise was viewed as a 
disturbance in the channel. Later on a more extended understanding of the notion was 
introduced defining noise as anything that distorts or interferes with the message and that may 
enter into any communication system. Noise also presents in written communication. Such 
noise would include poor handwriting, blurred type, creases in paper, poor grammar – anything 
that prevents a reader from getting the message sent by the writer. 

Feedback. When we send messages while, for instance, speaking to another person, we 
also hear ourselves. We get feedback from our own messages – we hear what we say, we feel 
the way we move, we see what we write, and so on. In speaking with another individual, we 
are constantly sending messages as well as we are constantly receiving them. The receiver’s 
messages that are sent in response to source’s messages are also termed feedback. This feedback, 
like other messages, can be in many forms both verbal and nonverbal. 

Feedback may be positive and negative. Positive feedback tells the source that everything 
is fine and that one should continue as one has been going. Negative feedback tells the source 
that all is not well and that a reassessment of one’s communication behavior is necessary. 
Effectiveness of communication depends largely on the ability of the communicator to respond 
appropriately to feedback. 
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Context. A setting in which communication takes place is termed context. The context 
of communication has three dimensions: physical, social-psychological, and temporal. The 
physical context is the environment in which communication takes place; it may be a room, a 
hallway, a street or a park. The physical context, whatever it is, influences the content as well 
as the form of messages we produce. 

The social-psychological dimension of context includes the status relationships among 
the participants, the roles they play, the norms of the society in which they are communicating, 
the friendliness or unfriendliness of the situation, the seriousness or humorousness of the 
situation. 

The temporal dimension includes the time of day as well as the time in history in which 
the communication act takes place. The three dimensions of context interact with one another; 
each influences and is influenced by the other. 

Effect. Communication always has some effect on one or more persons. For every 
communication act, there is some consequence. The effect may be on either one of the 
participants or on both. The three general classes of communication effects are cognitive, 
affective and psychomotor. 

Cognitive effects include the so-called intellectual consequences of communication. The 
acquisition of information or new knowledge is cognitive by nature. 

Affective effects include emotional or psychological consequences of communication. 
This class comprises a large number of specific types of effects, such as feelings of love, 
affection, passion, hate, hostility, indifference, enjoyment, interest. 

Psychomotor effects are our bodily movements and verbal and nonverbal communication 
behaviors. Through communication we learn the skills of social behavior; we learn how to 
behave in various situations; what to talk about, how to talk, and when to talk. 

One of the major purposes of communication is that of personal discovery. When we 
communicate with others, we learn a great deal about ourselves as well as about the others. In 
fact, our self-perceptions are in large part results of what we have learned about ourselves from 
others during communications, especially, our interpersonal encounters. 

By talking about ourselves with another individual we are provided with an excellent 
source of feedback on our thoughts, feelings, and behaviors. We also learn how we appear to 
others, what our strengths and weaknesses are, who likes and who dislikes us and why. 

Communication not only gives us a better understanding of ourselves and the other person 
with whom we are communicating, it also gives us a better understanding of external world that 
surrounds us providing feedback about objects, events, other people and cultures. 

The notion culture can be defined in many different ways. Some of them are more general: 
“the ideas, beliefs, and customs that are shared and accepted by people in a society” [3: 45] or 
“the way of life with general customs and beliefs of a particular group of people at a particular 
time” [4: 37]. Other definitions are focused more not on the relationships in society but on its 
products: “the customs, beliefs, art, music and all the other products of human thought made 
by a particular group of people at a particular time” [5: 28]. The last one mentions the points 
usually associated with manifestation of cultural identity. 

Cultural differences exist across the intercultural communication spectrum. The term 
“intercultural” is used broadly to refer to all forms of communication among persons from 
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different groups as well as to the more narrowly defined area of communication between 
different cultures.

Differences are usually matters of degree. Intercultural communication takes place between 
persons of different cultures and is greatly influenced by both enculturation and acculturation 
process. And the barriers to intercultural communication often exist between persons who have 
different cultural beliefs, values, or ways of behaving. 

The rapid spread of communication technology has brought foreign and sometimes very 
different cultures into people’s life. News from foreign countries is commonplace. Technology 
has made intercultural communication easy, practical, and inevitable. 

In sociolinguistics it is argued that forms of communication in a society depend on the 
level and type of its cultural development [6]. Study of the forms of communication is possible 
through the study of language. Names of communicative and speech events are presented in the 
lexis of a language. Lexical units form a system and within the lexical system of a language we 
can define a group of names of speech events. 

Because culture permeates all forms of communication, it’s necessary to understand its 
influence, how interpersonal communication works and master interpersonal communication 
skills. The principals for communicating information and for changing listeners’ attitudes 
will vary from one culture to another. If you’re to understand communication, you need to 
know its principles vary and how the principles must be qualified and adjusted on the basis of 
cultural differences. And of course people need cultural understanding in order to communicate 
effectively in a wide variety of intercultural situations.

Edward T. Hall advanced a fundamental idea in understanding the relationship between 
culture and communication. He claimed that “culture is communication and communication is 
culture” [7: 57]. By this he meant that culture determines the way people communicate. From 
early age a person learns his/her culture’s language, rules and norms, i.e. learns how to speak, 
when to speak, what to speak about, to whom to speak, and other aspects of communication 
behavior. Culture and communication are inseparable. The way people communicate reflects 
the way they live. It is their culture. 

Whether people are in Japan, the USA, India Turkey or Ukraine, they are all engaged 
in the same activity as they communicate. The results may be different, and the practices and 
norms may not always be similar, yet the process of communication is the same. 
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KULTURBEGEGNUNGEN UND IDENTITÄTSDISKURS 
IM GALIZISCHEN KONTEXT

Стаття присвячена проблемам ідентичності в багатомовному, мультикультурному 
світі, що переживає зараз гнітючі процеси глобалізації, яка, в свою чергу, загрожує 
втраті ідентичності. На прикладі довоєнної Галичини простежується мирне 
співіснування, взаємозбагачення мов і культур та взаємопорозуміння між різними 
етносами. Усіх об’єднувала любов до землі, що була їх батьківщиною, та до рідної мови. 
Рідна мова і батьківщина – це два крила ідентичності. Для багатьох, що змушені були 
залишити батьківщину, рідна мова була їх єдиною батьківщиною.

Ключові слова: власна ідентичність, національна ідентичність, почуття 
приналежності, батьківщина, самобутня мова і культура, втрата ідентичності.

Статья посвящена проблемам идентичности в многоязычном и многокультурном 
мире, который переживает сейчас процессы глобализации, угрожающие потерей 
идентичности. На примере довоенной Галиции прослеживаются мирное сосуществование, 
взаимообогащение языков и культур, взаимопонимание между разными этносами. Всех 
объединяла любовь к Земле, что была их родиной, и к родному языку. Язык и родина – 
это два крыла идентичности. Для многих, которые были вынуждены покинуть родину, 
родной язык был единой их родиной.

Ключевые слова: собственная идентичность, национальная идентичность, 
чувство принадлежности, родина, родные язык и культура, потеря идентичности. 

The article is devoted to the problem of identity in multilingual and multicultural world in 
the era of globalization. Peaceful coexistence, mutual development of languages and cultures 
and understanding between various ethnos on the basis of pre-war Halychyna is traced.

 Key words: own identity, national identity, language and culture, loss of identity.

„Seltsames Land, du, Galizien,
Hast mich mit Zaubern und Wunden
       unhangen – hast mir die Seele gefangen!
        Traumhaftes Land, das ich staunend durchreise,
      dich aufzuzeigen, wer findet die Weise?
(Johanna Vellhorn: Seltsames Land du, Galizien))

Diese zu Herzen gehenden Worte von Johanna Vellhorn habe ich dem Beitrag von Zoran 
Konstantitinovič entnommen, der „Galizien – eine literarische Heimat“ einleitet [8], ein Buch 
© Komarnytska T. M., 2009
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herausgegeben 1987 von Stefan Kaszyn’ski aus der Adam-Mickiewiecz-Universität Poznan’. 
Dieses wertvolle Buch habe ich von Prof. Herbert Orlowski geschenkt bekommen, der mich 
noch 1996 auf die Idee gebracht hatte, eine Kulturbegegnung in Lwiw-Lvόv-Lemberg zu ver-
anstalten. Aus objektiven Gründen ist damals die Idee nicht realisiert worden und heute bin ich 
glücklich, diese langatmige Begegnung erleben zu dürfen. 

Kulturbegegnungen zwischen Völkern sind keine Einbahnstrasse. Sie setzen ein gemein-
sames Mit- und Einwirkung voraus, ein ständiges Nehmen und Geben und tragen dazu bei, 
Vorurteile abzubauen und durch Kriegs- und Nachkriegsereignisse verzerte Geschichtsbilder 
zu objektivieren. Auf diese Weise wird ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung in zu-
sammanwachsenden Europa geleistet.

Galizien, dieses „seltsame Land“ vereinte in sich viele Völker, Volksgruppen, nahezu alle 
Religionen und viele Sprachen. Das Mit- und Füreinander-Leben vollzog sich einst ohne Vor-
urteile gegenüber den Sprachen und dem Menschenschlag. Man besuchte sich, erhielt Einla-
dungen zu Festlichkeiten, begegnete einander in sportlichen Kämpfen, spielte gemeinsam mit 
den polnischen, deutschen, jüdischen, ukrainischen u. a. Spielkameraden, dabei verständigte 
man sich im Sprachgebrauch sehr gut oder man hielt einen Plausch mit den Nachbarn, denn 
es war schon immer so, dass Nachbarnsprachen unsere Sprachen waren [6]. Die Sprachen 
beeinflussten und bereicherten sich gegenseitig, aber verloren nicht an ihrer Eigenart. Ein echt 
galizisches Sprachphänomen war die Mehrsprachigkeit, eine eigenartige galizische kollektive 
Identität. Mehrsprachigkeit ist heute ein Schlagwort, eine Herausforderung in der sich immer 
mehr globalisierenden Welt.

Der Sprachsituation und der Wahrnehmung der Mehrsprachigkeit von den Bewohnern 
Galiziens sowie dem friedlichen Zusammenleben in dem alten österreichischen Vielvölkerstaat 
sind zwei Werke polnischer Schriftsteller gewidmet, „Sόl ziemi“ – „Das Salz der Erde“ (1905) 
von Josef Wittlin und ein umfangreiches Epos in Prosa „Na wysokiej poloninie“. Prawda staro-
wieku“ – „Auf den Almen. Die Wahrheit der Altzeit“ (1936) von Stanislaw Vincenz.

Für einen einfachen Huzulen Piotr Niewjadomski („Das Salz der Erde“), der weder 
schreiben noch lesen kann, ist Mehrsprachigkeit nichts Ungewöhnliches. In seinem Wohnort 
Snjatyn bei Stanislau (jetzt Iwano-Frankiwsk) gehört sie zu seiner Umwelt. Er versteht außer 
der beiden einheimischen – Ukrainisch und Polnisch – verschiedene Sprachen: Deutsch, Ru-
mänisch, Jiddisch, Gemischt von allerlei slavischen Sprachen. In der Zeit des Friedens gab 
es keine Probleme mit der Sprachenvielfalt. Aber Unterschiede wurden plötzlich bemerkbar, 
als sich ruthenische (d.h ukrainische), slovakische, ungarische zu Soldaten gewordene Bauer 
voller Haß gegenüber stellten und die Sprachen zu Barieren, zur Ursache der Feindseligkeit 
wurden. Die trennende Wand zwischen den Angehörigen verschiedener Sprachgruppen nennt 
Piotr einen Splitter des Turmes von Babel – eine Anspielung an biblische Geschichte.

Es ist hier nicht mein Anliegen, beide Werke ausführlich zu interpretieren, ich möchte 
aber betonen, dass der einfache Huzule Piotr Niewiadomski Werte repräsentiert, die der Aus-
bruch des 1. Krieges zu zerstören drohte, nämlich die Abneigung gegen jeglichen Zwang, den 
Verlust seiner natürlichen Umwelt, den Mythos von Kaiser als die Verkörperung der Gerech-
tigkeit und Sicherheit.

Was die Mehrsprachigkeit heute anbelang, sollten sich einige moderne Sprachpolitiker ein 
gutes Beispiel am Sprachenrecht des alten österreichischen Staates nehmen – eine einzige offi-
zielle Staatsprache als ein völkerverbindendes Element und ein freies Entfalten von ethnischen 
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Sprachen und Mundarten und deren Akzeptanz. Als Symbol des friedlichen Zusammenlebens 
der Gebirgsbewohner („Na wysokij poloninie“) gilt das Wort „Watra“ – „Feuer“. Um watra 
herum wurde ein friedlicher, gleichberechtigter Dialog geführt aber wenn der freiheitsliebende 
Geist der Huzulen durch den Zwang und die zunehmende Unterdrückung gefärdet wurde, er-
hoben sich die Unterdrückten und verteidigten ihre „Swoboda“ – Freiheit. „Watra“ und „Swo-
boda“ – diese alten und dennoch jungen Begriffe sollten Denken und Handeln der Völker auf 
dem europäischen Kontinent prägen.

Die Koexistenz der sich gegenseitig beeinflussenden Sprachen und Kulturen hinterlies 
Spuren in Klang und Wortschatz, in bestimmten Konversationsformen und Sprachflöskeln, 
Spuren in den Bauten, Spuren auf den Grabdenkmälern, Spuren in den Erinnerungen der Zeu-
gen erlebten Lebens [5]. Zwar werden die Spuren im Laufe der Zeit getilgt, reichen sie dennoch 
auf Jahrhunderte zurück und führen uns durch große und kleine Städtchen Galiziens. Nicht nur 
Hauptstädte wie Lwiw (Lemberg), Tscherniwci (Tschernowič) und Stanislau (Iwano-Franki-
wsk), sondern auch kleine weltabgeschiedene Stettl Galiziens – Zabolotiv, Brody, Czortkiv, 
Drohobyč, Byczacz u v. a. wurden über die halbe Welt bekannt dank den geistigen Kräften, die 
mittels ihrer Kulturarbeit in verschiedenen Bereichen den humanistishen Geist Galiziens präg-
ten. Um nur einige zu nennen sind es Karl Emil Franzos, Joseph Wittlin, Stanislav Vinzenz, 
Theodor Zöckler und nicht zuletzt Iwan Franko, Jurij Fedjkowitsch, Olga Kobyljanska, Hnat 
Chotkewytsch u v. a. m., deren neue Spuren im geistigen Leben Galiziens und in der ganzen 
Ukraina zu entdecken sind. Ich bin sicher, dass auch diese Tagung für viele von uns zum Anlass 
für intra- und interkulturelle Dialoge und zur neuen Spurensuche anregen wird.

Spurensuche ist immer Suche nach der Identität, die an bestimmte Phänomene knüpft.
Die identitätsstiftenden Phänomene sind vor allem Sprache bzw. Mundart und Heimat – 

zwei Flügel, die einen Menschen aufrichten und helfen ihm sich selbst zu behaupten [6]. 
Was für Spuren hinteliessen Geistesgrössen in Galizien und was verbindet sie und viele 

andere Menschen mit diesem Stück Erde? Was bewegt einen Österreicher, einen Galiziendeut-
schen, einen Polen oder einen Juden bei der Wiederbegegnung mit ihrer alten Heimat nach 
mehr als 60 Jahren Vertreibung, Flucht, Aussiedlung, Verbannung, Verfolgung? Was bedeuten 
für sie und für uns alle die beiden allerwichtigsten Aspekte der Identität – Heimat und Sprache? 
Das Bedürfnis nach „Heimat“ ist ein Grundempfinden des Menschen und dieses Bedürfnis 
nimmt immer zu. Heimatsuche ohne stacheldrahtbewahrte Trennung und die Frage nach Iden-
tität stellen sich neu.

Der Begriff „Identität“ beinhaltet historische, territoriale, sprachliche kulturelle, politi-
sche Aspekte, die sich in ihrer Entwicklung gegenseitig verstärken oder auch abschwächen, da 
jede nationale Identität instabil ist.

In seinem bekannten Buch „Die Deutschen und der Osten“ (1984) erklärt Hermann Schrei-
ber den geschichtlichen Kontext des Identitätsverlustes: „…unser Geschichtsbewusstsein, un-
ser Bekenntnis zu unseren Kulturgütern und Traditionen, kurz zu einem Allgemeinbegriff des 
Deutschtums beginnt abzuschwächen“. Diese nachdenkenswerten Worte von Schreiber regen 
uns alle an, an der Bewahrung und Pflege des Kulturerbes mitzuwirken.

Aus soziologischer Sicht ist die Identität selbst ein Phänomen, das durch die Wechselwir-
kung von Individuum und Gesellschaft entsteht. Identitätstypen sind gesellschaftliche Produk-
te, relativ stabile Elemente der objektiven Wirklichkeit. Ihr Stabilitätsgrad wird gesellschaftlich 
determiniert. Die Ich-Identität fragt nach: was bin ich? wohin gehöre ich? Und wird von dem 
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Selbstbewusstsein gestiftet. Das Selbstbewusstsein ist nach Leibniz eines, das sich in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft identisch durchhält. Somit sich dieses Bewusstsein auf schon 
vergangene Handlungen oder Gedanken erstrecken kann, soweit erstreckt sich auch die Iden-
tität [8]. Aber die Ich-Identität kann auch wie die nationale Identität gesellschaftlich gefärdet 
werden. Denken wir nun an die Industriegesellschaft, die Menschen in Dinge verwandelt und 
Dinge haben keine Identitäten oder an die Prozesse der Globalisierung bzw. Uniformierung, 
die alle Identitäten löschen. 

Ein Satz von Sigmund Freud: „Wo Es war, soll Ich werden“ lässt uns nachdenken: Wie 
entsteht eigentlich die Identität?

In Variation des Satzes von Freud sagt Dorothee Sölle: „Wo die Fremde, der Zufall und 
das Nichts waren, soll Heimat, Identität und Gott sein“ [8]. Diesem Gedanken stimme ich völ-
lig zu und kann ihn am Beispiel der Novelle „Leviathan“ von Joseph Roth interprätieren. In der 
Novelle wird gezeigt, wie die Ich-Identität entsteht, bzw. wie sie verlorengehen kann.

Galizien hatte schon seit seiner Gründung mit Problemen der Identität zu tun. Eine Viel-
völkerregion mit mehreren Sprachen und Religionen konnte auf keine eigene Geschichte zu-
rückblicken vor allem wegen des mangelnden Identitätsbewusstseins. Für die polnischen Land-
adel, österreichischen Beamten und Militär war Galizien ein ungeliebter staatlicher Fremdkör-
per, mit dem man sich zwar arangierte aber auf keinen Fall identifizieren durfte [4]. 

In den galizischen Dörfern und kleinen Städtchen sprach man verschiedene Sprachen und 
bekannte sich zu verschiedenen Konfessionen. Eine relativ integrale Volksgruppe bildeten Ju-
den aber trotz ihrer mannigfaltigen Beschäftigungen waren sie wie auch Ruthenen (Ukrainer) 
bitterarm. Das einzige, was die breiten Bevölkerungsmassen einigen konnte und den inneren 
Frieden schuf, war die Idee der Monarchie und die Gestalt des Kaisers.

Der grausame Krieg und dessen verherrenden Folgen zog mehrmals quer durch Galizien, 
zerstörte nicht nur Städte und Dörfer, er vernichtete soziale Verhältnisse, Sitten, Traditionen, 
den inneren Frieden, brachte großes Unglück, Vertreibung, Entwurzelung, Heimatlosigkeit, 
Identitätsverlust.

Bei den großen galizischen Autoren wie Joseph Roth, Martin Buber oder Manes Sperber 
bleibt die jüdische Identität eine der tiefsten Strukturen ihrer Werke. Heimatlose Juden sind 
literarische Figuren in fast allen Werken von Joseph Roth präsent. Roths Essay „Juden auf 
Wanderschaft“ (1927) sowie der Roman „Hiob“ ist ein tiefgründiges Nachdenken über das 
Schicksal des Ostjudentums. „Die Ostjuden haben nirgends eine Heimat, aber Gräber auf je-
dem Friedhof“ [11].

Was ist für Joseph Roth, Rose Ausländer oder Paul Celan „Heimat“?
Für sie und für manche war die Sprache das Einzige, in dem sie sich heimisch und vertraut 

fühlen konnten.
„An diese Heimat (1918 untergegangen), zu der es keine wirkliche Rückkehr geben konn-

te, war er (Joseph Roth – T.K.) durch Sehnsucht und Ablehnung, Liebe und Haß, Stolz und 
verschämte Verlegenheit gebunden“ [1] – schreibt Roths Biograph David Bronsen.

Мова для Йозефа Рота як два крила журавлів, що тужливо курличучи торкнулися 
його омріяної, окутаної міфами втраченої батьківщини і повернули йому його справжню 
літературну батьківщину.
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інтЕрФЕрЕнЦіЇ в іСПанСЬКому мовЛЕнні  
двомовниХ КатаЛонЦів

У статті йдеться про одну з основних форм структурних видозмін, що відбуваються 
на рівні іспанської мови внаслідок вживання двомовним населенням Автономії Каталонія 
(Іспанія) із рідною каталанською вказаних мовних систем. Ця форма представлена 
феноменом інтерференція, яка розглядається в якості аграматичності нових вжиткових 
норм при застосування іспанської мови, та проявляється, здебільшого, на фонетичному 
рівні. Приклад каталаномовних білінгвів обирається з-поміж інших двомовних регіонів 
Іспанії внаслідок швидкого переходу високого соціального статусу до каталанської 
мови. 

Ключові слова: інтерференція, мовні контакти, лінгвістична компетенція, мовна 
структура.

В данной статье речь идет про одну из основных форм структурных видоизменений, 
которые происходят в структуре испанской речи в результате употребления двуязычным 
населением Автономии Каталония (Испания), с родным языком каталанским, указанных 
© Іванова О. Ю., 2009
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языковых систем. Это форма представлена феноменом интерференции, которую 
мы рассматриваем как аграмматичность новых используемых норм при изъяснении 
на испанском языке; чаще всего, она проявляется на фонетическом уровне. Пример 
каталаноязычных билингвов выбирается среди других двуязычных регионов Испании 
вследствие быстрого перехода высокого социального статуса именно к каталанскому 
языку. 

Ключевые слова: интерференция, языковые контакты, лингвистическая 
компетенция, языковая структура. 

The present article deals with one of the main form of the structural modifications, which 
occur in the Spanish language in consequence of the simultaneous usage of both Spanish and 
Catalan language systems by Catalan bilinguals (Catalan autonomy region, Spain). The form 
in question is the interference, phenomenon that is analyzed as and agrammatical nature of 
new usage forms in the Spanish language; it occurs mainly on the phonetic level. This example 
of the Catalan bilinguals has been chosen among other bilingual regions as a consequence of 
a speed passage of the high social status to the Catalan language. 

Key words: interference, language contacts, linguistic competence, language structure.

Аналіз статистичних даних по лінгвістичній компетенції населення офіційно дво-
мовної Автономії Каталонія  дає змогу говорити про прогресивне збільшення рівня від-
повідних навичок у місцевій каталанській мові з боку її носіїв (станом на 1992 р. при-
близно 65% каталонців говорило каталанською мовою, станом на 2001 р. – приблизно 
74,5%) [1:134; 2:86]. Поширенню вживання каталанської мови на всіх рівнях соціальних 
інститутів сприяли чинники політичного (прийняття законодавчих актів та резолюцій; 
апробація політичного курсу національного відродження та лінгвістична політика), со-
ціального (відродження національної самосвідомості; введення освіти каталанською мо-
вою) та літературного (відродження вжитку каталанської мови як літературної та мови 
засобів масової комунікації) характеру. Такий різкий стрибок у дистрибуції каталанської 
мови на території, де офіційно існує та функціонує як державна іспанська мова, рідна 
для половини населення регіону, призвів до посилення відносин контактування між за-
значеними мовними системами та відповідних наслідкових структурних змін.

Як відомо з теорії мовного контактування, інтерференція (або трансференція) є од-
ним з основних феноменів структурних змін внаслідок укладеної ситуації контактуван-
ня мов. З точки зору соціальної лінгвістики, явище «інтерференції», разом із явищами 
«конвергенції» та «альтернації кодів», відповідає ситуації білінгвізму та диглосії, що дає 
змогу мовознавцям, які займаються дослідженнями цієї теми, говорити про внутрішній 
характер таких видозмін [3]. Облігаторність ситуації двомовності для прояву інтерфе-
ренцій пояснюється необхідністю одночасного володіння двома мовними системами для 
можливості накладання та впливу однієї на іншу.

Інтерференція представлена реструктуризацією патронів однієї з контактуючих мов 
внаслідок соціально домінуючого характеру іншої мови через невідповідне вживання 
мовних норм у різних контекстах [3: 29; 4: 9]. Мовний зсув розглядається як інтерфе-
ренція у тому випадку, коли одна з контактуючих мов починає давати прояви на рів-
ні складових частин мови (фонологія, лексика, граматика), не характерні для її власної 
структури. З точки зору індивідуального мовця, це відбувається внаслідок розгалуженої 
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мовної компетенції (рівень асиметричності білінгвізму) [5]; з точки зору мовної системи 
в соціумі – з метою асиміляції таких характерних для другої мови рис, що визначають її 
як соціально вищу [6: 14]. Структурним наслідком інтерференції стає поява аграматич-
них структур у домінованій, або тій, що запозичує, мові. 

Тривалий час у відповідності до описання ситуації мовних контактів в багатомовній 
Іспанії говорилося про моносторонність прояву інтерференції на рівні регіональних мов 
(баскської, галісійської та каталанської) під впливом соціально престижної іспанської 
мови [3: 29]. До останнього часу таке розглядання було коректним, зважаючи на укладені 
між цими мовами соціально-статусові зв’язки. Проте, нові соціально-політичні процеси 
та тенденції, а також – розвиток почуття національної самосвідомості між носіями регі-
ональних мов, призвів не лише до збільшення показників їхнього вживання, а й до зна-
чного підйому їхнього соціального статусу, рівень якого по відношенню до каталанської 
мови перевищив статус іспанської в цій Автономії. Саме тому проблема каталанських 
інтерференцій у іспанській мові є актуальною та новою, і вимагає детального досліджен-
ня. 

На сучасному етапі розвитку контактів між каталанською та іспанською мовами в 
Каталонії між двомовними каталонцями перша представляє собою джерело, а друга – 
об'єкт інтерференцій.  

Появі інтерферетивних видозмін в іспанському мовленні двомовних каталонців 
сприяє субстанціальна спорідненість елементів іспанської та каталанської мовної сис-
теми. 

Каталанські інтерференції в іспанському мовленні часто мають, окрім лінгвістич-
ного, свідомий характер, тобто, вони вживаються із прагматичною метою підкреслення 
національної самоідентичності каталонців: цьому сприяє переважне адстратичні відно-
сини між каталанською та іспанською мовами двомовних каталонців. 

Головним рівнем прояву каталанських інтерференцій в іспанській мова є фонетич-
ний, представлений перенесенням каталанської вимови та просодії на іспанське мовлен-
ня, та орфографічною передачею деяких фонетичних інтерференцій на письмі. Відповід-
но до останніх досліджень іспанського мовознавця П. Гарсіа Мутон [7: 44-46], масовість 
фонетичних інтерференцій проявлятиметься шляхом наступних видозмін: 

(1) відкриття наголошених та нейтралізація ненаголошених голосних відповідно до 
нормативної вимови каталанської мови, що здебільшого проявляється лише при усному 
мовленні; 

(2) соноризація міжвокалічного –s- відповідно до норм каталанської вимови, що має 
прояви за умов усного мовлення; 

(3) уніфікований перенос “seseo” на іспанські явища “seseo” і “ceceo”, наприклад 
cerilla/serilla; 

(4) палаталізація/веларизація іспанських голосних під впливом більшої варіатив-
ності голосної системи каталанської мови, що при орфографічному транскрибуванні 
проявляється шляхом вживання графічних позначень каталанської системи, наприклад: 
“és”; 

(5) глуха артикуляція –d наприкінці слова як –t, відповідно до системи приголосних 
каталанської мови, що проявляється на письмі заміною літери, наприклад: “… es donde 
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más puestos de venta de libros habrá – un total de 72, - seguido por Ciutat Vella – en el que se 
encuentran las Ramblas…”; 

(6) однакова вимова палаталізованих приголосних (у тому числі, явище «йєїзмо») 
та відповідних приголосних у контакті з “y”, що на письмі проявляється тенденцією до 
заміни палаталізованих груп формулою «приголосна + «у», наприклад: “… otro mucho 
más de izquierdas en Catalunya se pasan el día hablando de negocios”. 

Близькість лексичних систем каталанської та іспанської мови каузує більшу ступінь 
проникливості, хоча і не проявляє значних показників інтерференцій [8:189]. Інтерфе-
ренцій в іспанському мовленні каталонців проявляються шляхом: 

(1) явищ семантичного нерозрізнення концептуально-опозитивних пар дієслів (на-
приклад, ir/venir чи llevar/traer); 

(2) змішування та нерозрізнення вказівних займенників este/ese/aquel, наприклад: 
“En toda Catalunya se montarán ese día unos 400 puestos de venta de libros…”. 

Достатня кількість інтерференцій проявлятиметься на граматичному рівні іспан-
ської мови каталаномовних білінгвів через більшу дивергованість саме цієї структури 
між контактуючими мовами. Інтерференції в іспанській мові проявлятимуться шляхом 
явищ: 

(1) нетипового та/або аграматичного вживання прийменників, у тому числі, явище 
«декеїзму», наприклад: “… a españoles que han emigrado a Cataluña y a sus hijos o nietos 
nacidos en allí”; “… estoy seguro que/ de que no vendrás”; 

 (2)  вживання означеного артиклю із власними іменами, наприклад: la Montse; 
(3) застосування множини безособової форми дієслова haber замість відповідної од-

нини, наприклад: “Habían cinco muchachos”. 
Про інферентивну природу зазначених явищ свідчить неповний характер граматич-

ного та фонетичного переносу, або інтеграції [9: 329-330]. 
Стислий огляд інтерференційних змін в іспанській мові каталаномовних білінгвів 

дає можливість припустити наступний варіант лінгвістичного прогнозування. З огляду 
на існуючу соціополітичну та культурну націоналістичну ситуацію в Каталонії, зростан-
ня мовної свідомості по відношенню до каталанської мови та континуїтивне вживання 
іспанської як державної, а також на вже існуючі зафіксовані зміни у структурі іспан-
ської мови двомовних носіїв, можливо говорити про перехід каталаномовних білінгвів 
від ситуації білінгвізму до ситуації семілінгвізму, або – змішаного варіанту некоректного 
володіння обома мовами. 
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наЦіонаЛЬні мови і КуЛЬтури в ЇХ СПЕЦиФіЦі та вЗаЄмодіЇ  

УДК: 811. 112. 2′ 367: 398.6
Мамедова А. І. 

(Запоріжжя, Україна) 

СинтаКСичні ПроЦЕСи в тЕКСтаХ 
німЕЦЬКиХ народниХ ЗагадоК

У статті йде про мова про синтаксичні процеси, які задекларовані у текстах ні-
мецьких народних загадок. 

Ключові слова: еліпсис, редукція, компресія, контамінація, субституція.
The article deals with synthetically processes  which are proclaimed  in text of German 

folk riddles.
Key words: elypthis, reduction, compression, contamination, substitution. 

Формально-граматична структура речення як комунікативної одиниці конститую-
ється на базі номінативних одиниць і передбачає зв’язаність цих одиниць між собою. 
Поділяючи точку зору Л. Тен’єра, зазначимо, що синтаксичний зв’язок є необхідним 
для вираження думки, бо він робить речення живим організмом, надає життєвої сили 
словам, установивши між ними сукупність синтаксичних зв’язків [1: 23]. Втілені за їх-
ньою допомогою відношення між суб’єктом і предикатом роблять речення ННЗ міст-
ким, концентрованим позначенням ситуації співвідношення між тим, хто загадує, і тим, 
хто відгадує. 

Формально-граматичні структури мовних компонентів конституюються на базі 
зв’язаних між собою номінативних одиниць. Глибоке усвідомлення того факту, що послі-
довність ментальних подій корелює з прагматичною структурою тексту [2: 37] підводить 
міцну теоретичну базу під вивчення формально-граматичних засобів втілення інтенцій 
автора ННЗ. 

В основі нашого підходу до диференціювання емпіричного матеріалу лежить розу-
міння того, що сполучникові засоби дозволяють передати когнітивно типізовані реляції 
реального світу, які сприймаються і вербалізируються людиною [3: 8].  Отже об’єктом 
нашого дослідження є німецька народна загадка. Предмет дослідження становлять син-
таксичні процеси в текстах загадок. 

Синтаксичні конструкції ННЗ, в основному, відзначаються своєю двоскладніс-
тю, присутні як головні, так і другорядні члени речення, наявність яких зумовлена 
обов’язковою предикативною валентністю. Однак, у частині речень валентніст може 
бути не виражена, якщо її значення можна вивести із ситуації [4: 175], що призводить до 
формування еліпсису. 
© Мамедова А. І., 2009
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Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що спрощення текстового наповнення, як 
синтаксичний процес, не властиво для ННЗ (складає тільки 5% всього представленого 
корпусу) (див. табл. 1).

Таблиця 1.
Синтаксичні процеси у ННЗ

абсолютна кількість відносна кількість

Узуальні 4286 95%

Конструктивно усічені 228 5%

Разом 4515 100%

Еліпсис (еліпс), будучи зв'язаним з варіюванням предикативних одиниць у мовлен-
ні, належить до найбільш активних синтаксичних процесів, коли опускається та частина 
конструкції, що відома тому, хто говорить, і хто слухає, завдяки наявним у них знанням 
про ситуацію [5:  220; 4: 254]: Die Last wird müde, der Lastträger nicht {Stuhl}. 

Будучи по суті логіко-семантичною операцією, він спрямований на спрощення 
матеріального аранжування думки. Поряд з еліпсисом співіснують і споріднені з ним 
синтаксичні процеси − компресія, редукція, контамінація, субституція і парцеляція. Всі 
вони відрізняються тривекторністю і декларують: поділ мовної матерії (парцеляція), її 
об'єднання (еліпсис, контамінація, редукція, компресія) і заміну пакувального елемента 
(субституція) [5: 222]. Найбільш близькими є редукція і компресія, що розглядаються як 
процеси, результатом яких і виступає еліпсис. 

Редукція − це метод формального опису в синтаксисі, являє собою зведен ня кон-
кретних речень до основних ядерних структур [6: 382], в основі якого лежить відсікання 
тих компонентів, що є зайвими з погляду інформаційного упакування [5: 220]: Ich bin am 
dunkelsten, wenn es am hellsten ist, am kühlsten, wenn es am wärmsten ist, und am wärmsten, 
wenn es am kältesten ist. Was ist das? {Keller}. 

Найбільш частотною у ННЗ виявилася редукція присудка: Wir sind lustige Geschöpfe 
verschiedener Natur und Stimme. Eines findest du im Glas, das zweite im Stein, das dritte 
im Zimt, das viere in der Robe, das fünfte im Du {Vokale a, e, i, o, u}. Це, як нам здається, 
зв‘язане з тим, що при загадуванні референта на перший план виступають його якості, а 
не дії, які з ними роблять. Має значення й прагнення уникнути монотонності і повторів. 
Нерідко редукції піддається не сам присудок, а тільки його дієслово-зв‘язка: Ein Haus 
voll Essen, | Und die Tür vergessen {Ei}, Ein klein, klein Männchen, | ein knöchernes Pelzchen 
{Nuss}, що також забезпечує посилення уваги на якості загаданого референта.

Компресія, як і редукція, є близьким до еліпсиса процесом, який розглядається як 
включення в речення за рахунок згорнутих пропозицій однієї чи декількох предикатив-
них ліній, що призводить до ускладнення синтаксичної структури і поглиблення речення 
[7: 151]. В текстах ННЗ вона представлена незначною мірою, в основному введенням ді-
єприкметникових зворотів: Als ich jung war, gab ich stehend; als ich alt war, bückte ich mich. 
Was ist das? {Fass}. У наведеній загадці дієприкметник I ’stehend’ заміняє собою, по суті, 
цілу предикативну одиницю, цілком зберігаючи при цьому зміст. Варто відмітити, що 
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такі види компресії, як субстантивація предикативної частини, ад’єктивна і дієслівно-
ад’єктивна номінації в ННЗ фактично не представлені. 

Контамінація, як і субституція, являє собою процес, більш віддалений від еліп-
сиса, і суть якого полягає у взаємодії, об’єднанні номінативних одиниць чи їх частин на 
основі структурної, функціональної чи асоціативної близькості з визначеною комуніка-
тивною метою, що зумовлює утворення нової мовної одиниці [8: 251]. 

ННЗ демонструють цей процес у структурах, де дві предикативні одиниці зв’язані 
між собою за допомогою якого-небудь одного члена речення. Найчастіше ілюстрацією 
виступають речення зі зворотом ‘accusativus cum infinitivo‘: In meines Vaters Schloss sah 
ich einen Körper stehen, ich nahm ihm den Kopf ab und trank sein Blut und biess den leeren 
Körper in der Ecke stehen {Flasche}; Du hörst es pfeifen, siehst es aber nicht {Wind}. Так, у 
наведених загадках члени речень ‘Körper’ і ‘es’ несуть на собі подвійне семантичне на-
вантаження. Вони виступають у ролі додатків стосовно дієслів ‘sehen’, ‘hören’ і можуть 
виконувати функцію потенційних підметів стосовно ‘stehen’ і ‘pfeifen’. 

До синтаксичних процесів, поряд з перерахованими, традиційно відносять субсти-
туцію (заміна слів, груп слів синонімічними з метою усунення зайвої інформації чи 
тавтології [7: 221]) і парцеляцію (спосіб мовного представлен ня єдиної синтаксичної 
структури-пропозиції декількома комунікативно-само стійними одиницями-фразами [9: 
369], процес біфуркації інформаційного вузла на два у певній точці нестійкості системи 
[10: 313]). 

Субституція в текстах ННЗ не зустрічається через малу форму цього жанру, бо ін-
формація про загаданий референт багато в чому підпорядкована принципу лаконічності. 
Не відмічено у ННЗ і тавтології та повторів. 

Частотність парцеляції не велика, однак вона представлена в текстах ННЗ: An der 
Tafel schreibt sie gut. | Ist oft weiß und auch bunt {Kreide}. Парцельоване речення ‘Ist oft 
weiß und auch bunt’ дає можливість виділити найбільш значимі кластери інформації, не-
обхідні для розгадування референта. 

Таким чином, у корпусі ННЗ виявлено еліптичні предикативні одиниці, а також такі 
синтаксичні явища як компресія, редукція, контамінація (об'єднання мовної матерії) і 
парцеляція (її поділ). Використання останніх зв'язане з прагненням мовної особистості 
до гармонізації своїх висловлень і урізноманітнення синтаксичного малюнка.
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УДК 81’367.3
Баєва О. Б.

(Київ, Україна)

ПонЯттЯ «СПонуКаЛЬнЕ рЕчЕннЯ»  
у ріЗниХ ЛінгвіСтичниХ ПарадигмаХ

Дана стаття присвячена розгляду терміна «спонукальне речення» не тільки в руслі 
традиційної граматики, але також в руслі нового когнітивного напряму. Термін «спо-
нукальне речення» розглядався з точки зору структурно-синтаксичного, функціонально-
семантичного, комунікативно-прагматичного, когнітивного підходів. Проведений ана-
ліз дає змогу стверджувати, що незалежно від того, що відбувається зміна наукових 
парадигм, надбані у попередні періоди знання про термін «спонукальне речення» не за-
перечуються, а лише набувають нової оцінки.

Ключові слова: спонукальне речення, парадигма, мовленнєвий акт, комунікативна 
ситуація, когнітивний, спонукальність, імперативне речення, інтенція мовця, концеп-
туальна картина світу, відмінкова граматика, концепт.

Данная статья посвящена рассмотрению термина «побудительное предложение» 
не только в русле традиционной грамматики, но также в русле нового когнитивно-
го направления. Термин «побудительное предложение» анализировался с точки зре-
ния структурно-синтаксического, функционально-семантического, коммуникативно-
прагматического, когнитивного подходов. Проведенный критический анализ дает осно-
вание утверждать, что, несмотря на изменение научных парадигм, приобретенные 
знания о побудительном предложении в предшествующие периоды не опровергаются, а 
только приобретают новую оценку.

Ключевые слова: побудительное предложение, парадигма, речевой акт, коммуни-
кативная ситуация, когнитивный, побудительность, императивное предложение, ин-
тенция языка, концептуальная картина мира, падежная грамматика, концепт.
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This article deals with the observation of the term “imperative sentence” not only in 
traditional grammar but also in new cognitive branch. The term “imperative sentence” is 
analyzed from the structural-synthetical, functional-semantic, communicative-pragmatic and 
cognitive points of view. The critical analysis gives the affirmation that in spite of changes of 
scientific paradigms acquired knowledge about imperative sentence in proceeded periods is 
not refuted but acquire new evaluation.

Key words: oblique mood, paradigm, speech act, communicative situation, cognitive, 
intention of language, conceptual imagination of the reality, case grammar, concept.

Сучасний період розвитку лінгвістики характеризується бурхливим розквітом лінг-
вістичних теорій взагалі і синтаксичних зокрема. Багато актуальних питань синтаксису 
було розглянуто й раніше, але, на відміну від традиційного напрямку, для сучасного пері-
оду характерним є процес інтеграції та диференціації, що відрізняє розвиток всієї науки 
в сучасну епоху. Одним із досягнень сучасного синтаксису є виявлення і розмежування 
аспектів вивчення синтаксичних одиниць. 

Окрім цього, в лінгвістиці на зміну підходу до вивчення мови як до незалежної від 
мовця системи приходить уявлення про те, що без урахування учасників мовного акту 
- адресата і адресанта, без знання комунікативної ситуації спілкування неможливо дати 
адекватний опис семантики речення і, тим самим, мови в цілому. В сучасних лінгвіс-
тичних теоріях робиться спроба виявити посередницьку функцію мови між людиною і 
позамовною реальністю та показати, що мова несе на собі відбиток людських способів 
освоєння реальності і в той же час, будучи засобом концептуалізації цієї реальності, на-
кладає відбиток на сприйняття реальності людиною (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, 
А. Е. Кибрік та ін.).

Мова як засіб комунікації не тільки виконує функції передачі інформації, але й ко-
ординує спільну діяльність людей за допомогою різної мовної дії на їх поведінку. Одним 
із способів такої дії є передача значення волевиявлення, основним засобом виразу якого 
виступають спонукальні речення, за своєю семантикою тісно пов'язані з комунікативною 
ситуацією й учасниками мовного акту. Очікуваний від використання спонукальних ви-
словів реальний результат цілком «відчутний» і повинен бути отриманий або слухаю-
чим, або, принаймні, за його посередництвом. 

Наказовий спосіб як одна з найдавніших мовних категорій завжди привертала увагу 
дослідників (Л. В. Бережан, Л. О. Бірюлін, О. П. Володін,  Г. Г. Дрінго, Ю. О. Жлуктенко, 
А. П. Загнітко, Є. О. Крашеніннікова, Є. В. Мілосердова, В. В. Михайленко, І. О. Ми-
халкова, А. В. Прокопчик, В. Т. Ушакова, В. С. Храковський, Н. В. Швидка, A. Broadie, 
J. P. Thorne).

Основним засобом виразу цієї категорії в мові є спонукальні речення, що широко 
вживаються в усній і письмовій мові та мають великий спектр відтінків і різноманіття 
форм. У зв'язку з цим дані речення неодноразово ставали предметом вивчення як вітчиз-
няних, так і зарубіжних лінгвістів. Разом з традиційними – структурно-синтаксичним і 
функціонально-семантичним – останніми роками активно розробляються нові підходи 
до вивчення аналізованих одиниць: комунікативно-прагматичний і когнітивний, що при-
пускають вивчення мови як засіб спілкування людей. У центрі уваги дослідників знахо-
диться комунікативна функція мови і синтаксис як основний засіб її втілення. 
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Дана розвідка є спробою розгляду спонукальних речень не тільки в руслі традицій-
ної граматики, але також у руслі нового когнітивного напряму, до ролі людини в процесі 
комунікації та у взаємодії мови і культури. 

мета розвідки — проаналізувати  вже існуючі в лінгвістиці трактування терміна 
«спонукальне речення», що є необхідним для встановлення предмета подальшого до-
слідження.

Завдання розвідки — зробити критичний аналіз визначення терміна «спонукальне 
речення» вітчизняними та зарубіжними лінгвістами, визначити основні підходи до його 
трактування.

наукова новизна розвідки полягає в тому, що аналіз терміна «спонукальне речен-
ня» здійснюється з урахуванням різних підходів сучасної лінгвістики.

Проблема тлумачення спонукального речення відображена в сучасній лінгвістиці в 
роботах як вітчизняних (В. Г. Адмоні, Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюнової, Л. С. Барху-
дарова, Л. О. Бірюліна, Н. С. Валгіної, А. Г. Володіна, Н. Ю. Вихованця, В. І. Заботкіної, 
А. П. Загнітка, В. А. Звєгінцева, В. В. Козловсього, Є. С. Кубрякової, В. В. Михайлен-
ко, Г. П. Молчанової, О. І. Москальської, Є. А. Натанзон, О. Селіванової, І. Я. Харіто-
нової, В. С. Храковського), так і зарубіжних лінгвістів (Д. Болінджера, К. Л. Хамблі-
на, Д. А. Штелінга, H. Brinkman, P. Eisenberg, U. Engel, J. Erben, H. Glinz, G. Helbig, 
J. Buscha). На основі праць зазначених авторів можна зробити висновки, що визначення 
цього терміна розрізняється внаслідок різних підходів: функціонального, семантичного, 
структурного, прагматичного, або комунікативно-прагматичного і когнітивного, що при-
пускають вивчення мови як засоба спілкування людей.

Традиційна концепція базується на структурно-синтаксичних і функціонально-
семантичних характеристиках і відображається в працях О. І. Москальської, В. Г. Адмо-
ні, В. В. Михайленко, А. П. Загнітка, І. Я. Харитонова, А. В. Бондарко, В. С. Храковсько-
го, А. Г. Володіна, В. В. Козловського.

Спонукальні речення – це інструкція, вказівка, розпорядження одного або декількох 
партнерів для реалізації вказаного або названого процесу, дії для здійснення якого існує 
величезна кількість мовних можливостей [1: 136].

Згідно зі структурним поглядом О. І. Москальської, спонукальні речення є одним 
з трьох членів верхнього ярусу парадигми речення, яка протиставляється розповідним 
і питальним речення. Подібно до них, спонукальні речення розділяються на стверджу-
вальні  та негативні. Імператив – основний засіб вираження спонукальності, у зв’язку з 
чим можна розглядати таку схему: спонукальність → спонукальні речення → імператив-
ні речення. Для основного виду спонукальних речень – імперативних речень – такий роз-
поділ має першорядне значення. Імперативні речення характеризуються спонукальною 
модальністю, яка співпадає за своїм граматичним значенням з метаустановкою і проти-
стоїть модальності реальності та модальності ірреальності [2: 196]. 

В. Г. Адмоні в свою чергу констатує, що спонукальне речення – це речення, які 
позбавлені одного або декількох основних структурних рис елементарного речення. 
Чинники, що впливають на відхилення елементарного речення від його «класичної» 
структури, — двоскладності, номінативності й дієслівності, можуть бути комуніка-
тивного, смислового і безпосередньо структурного роду. Крізь особливості конкрет-
них форм спілкування типологічно закріплена однаскладність, яка є характерною для  
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спонукальних речень [3: 298]. Отже, можна зробити висновок, що спонукальні речення – 
це відхилення елементарного речення від його «класичної структури».

В. В. Михайленко, використовуючи структурний та функціональний підхід, зазна-
чає, що спонукальні речення характеризуються  різноманіттям структурних моделей. 
Нормою для староанглійського речення виступає односкладне спонукальне речення. 
Тим часом ще широко використовується і двоскладне спонукальне речення. Термін «спо-
нукальне речення» найточніше відображає його функціональну суть і звужує рамки в 
конструктивному відношенні [4: 111].

Поклавши в основу визначення структурно-синтаксичний підхід, під імперативни-
ми реченнями дослідники розуміють односкладні/двоскладні речення, що виражають 
волевиявлення мовця, спрямоване на безпосередню спонуку адресата – другої особи до 
здійснення/нездійснення дії, вираженої дієслівним способом – імперативом. Імперативні 
речення є провідним типом спонукальних речень, до яких відносяться не тільки імпера-
тивні речення, а й інші засоби виразу спонуки [5; 6; 7; 8; 9; 10;].

А. П. Загнітко, в свою чергу, використовуючи структурний підхід,  відносить спо-
нукальні речення, як і розповідні та питальні, до  власне-реченнь. Власне речення по-
стають повідомленнями про щось. Їм притаманна суб’єктно-предикатна основа, і від-
різняються вони між собою способом співвідношення з об’єктивною дійсністю. Ще він 
виділяє квазі-речення, які не містять інформації і, відповідно, вони не мають суб’єктно-
предикатної основи. До них мовознавець відносить вокативні, вигукові та метакомуніка-
тивні речення [11: 231]. 

Якщо розглядати спонукальні речення з точки зору семантики, треба зазначити, що 
в центі уваги спонукальних речень знаходиться денотативна або референтна концепція 
[12: 7]. Її мета — визначення відносин між висловом і  позначаємої ним екстралінгвіс-
тичної ситуації або події. В. Г. Гак вважає, що «референтом вислову є ситуація, тобто 
сукупність елементів, присутніх у свідомості мовця в об’єктивній дійсності, в момент 
«вимовлення» і  обумовлюючих до певної міри відбір мовних елементів при формуванні 
самого вислову» [13:101]. 

В багатьох випадках ситуацією називають екстралінгвістичний референт речення, 
відрізок реальної дійсності, приватну подію, факт, про який повідомляється в конкрет-
ному вислові. За визначенням В. С. Храковського, «смислова структура речення є ви-
різаною та обробленою думкою і мовою фрагментом дійсності, який прийнято називати 
індивідуальною денотативною ситуацією або подією». Приведена дефініція дає, однак, 
підставу віднести поняття ситуації не тільки до світу (це фрагмент дійсності), але і до 
мовної семантики (це смислова структура речення), а також, до певної міри, і до мислен-
ня (це фрагмент дійсності, вирізаний і оброблений думкою). Деякі автори переносять 
ситуацію з дійсності в мову. Під ситуацією вони розуміють «складну семантичну оди-
ницю», що виражається реченням, і говорять про накладення ситуації на «континуум 
об’єктивних явищ» [14: 358] .

І. Я. Харитонова крізь призму семантики розглядає  спонукальні речення, значення 
яких не можуть бути визнаними, як важливі модальні характеристики речення. Ці речен-
ня є моделями зі своєю характерною, постійною, комунікативною семантикою, парадиг-
матичною модифікацією. Спонукальні речення позначають волевиявлення, направлене 
на здійснення чого-небудь. Це значення об'єднує в собі ряд більш приватних значень, 
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що поєднують значення веління із значенням побажання, вимоги, а також що склалися 
на основі спонукальних переносних значень. Імператив є основним способом передачі 
спонукальності, перш за все, через однорідність своєї семантичної функції. Ця форма 
передає значення спонукальності й найменш залежна від контексту [15: 89].

Якщо взяти за основу концепцію А. В. Бондарко, згідно з якою  «критерієм виді-
лення функціонально-семантичних категорій є спільність семантичної функції взаємо-
діючих елементів різних мовних рівнів, наявність відомого семантичного інваріанта в 
диференціальних семантичних ознаках цих елементів» [16: 18], то для утворення кате-
горії  необхідно, щоб засоби вираження, що входять до складу категорії, мали загальне 
значення. Згідно з таким визначенням, сукупність засобів виразу (імперативні та неім-
перативні), що відносяться до різних мовних рівнів, але об'єднаних загальною семан-
тикою спонуки, утворює функціонально-семантичну категорію спонукальності. Отже, 
спонукальні речення, в яких об’єднана загальна семантика спонуки, мають різні засоби 
вираження(імперативні та неімперативні), що підтверджує нашу схему.

В. С. Храковський, А. Г. Володін, спираючись на семантичний підхід, зазначають, 
що спонукальні речення складають значну частину мовної продукції людини і з їх до-
помогою безпосередньо регулюється суспільно-продуктивна діяльність у суспільстві. 
Специфіка цих речень полягає в тому, що вони використовуються для апелятивного спіл-
кування і, в принципі, не вимагають у відповідь мовної реакції. Їх призначення — ви-
кликати якусь певну дію [17: 7].  

В. В. Козловський в своїй дисертації пише, що імператив служить для виразу спо-
нуки особи, до якої звертається мовець, до дії (це можуть бути прохання, заклик, наказ, 
рада та інші наміри мовця). Імператив характеризує дію як можливу. Він функціонує в 
рамках певного комунікативного типу речення — наказового (імперативного), що додає 
йому особливий статус як з погляду структури, так і за семантикою [18: 23]. 

І. Р. Вихованець виділяє імперативні речення за метою висловлення і називає їх ко-
мунікативним типом речення [19: 256].

Отже, традиційне розумінням терміна, яке ґрунтується на структурно-синтаксичних 
та функціонально-семантичних характеристиках, слід розуміти, що спонукальне речен-
ня – це речення, яке виражає волевиявлення мовця, спрямоване на безпосередню спо-
нуку адресата до здійснення / нездійснення дії, вираженої не тільки дієслівним способом 
— імперативом, але й іншими мовними засобами виразу спонуки. Спонукальні речення 
характеризуються різноманіттям структурних моделей, наприклад, типи спонукальних 
речень з презенсом, футурумом індикатива, з інфінітивом, другим дієприкметником, без-
особовим пасивом. Термін «спонукальне» речення найточніше відображає його функці-
ональну суть і не звужує рамки в конструктивному відношенні. Значення структури спо-
нукальних речень – викликати відповідну реакцію співрозмовника. Основним засобом 
вираження спонукальності є імперативні речення. Тобто треба розглядати таку схему: 
спонукальність → спонукальні речення → імперативні речення .

Прибічники сучасної концепції, використовуючи комунікативно-прагматичний і 
когнітивний підхід, розглядають спонукальне речення по-іншому.

З погляду комунікативно-прагматичного опису речення, де поняття «інтенція мови» 
є базовим, зазначено, що імператив - це таке мовне утворення, яке є спонукою або на 
рівні початкової актомовної інтенції, або на рівні кінцевої актомовної інтенції [20: 89]. 
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Треба вказати, що інтенціональність мовного ходу є умовою нормального спілкування. 
Будь-яка мовна дія є реалізацією деякої мети мовця. Мовна дія і мета, що реалізується, 
є лише етапом досягнення головної мети мовця. Перша з цих цілей називається почат-
ковою метою, або початковою інтенцією, а друга - кінцевою метою або кінцевою інтен-
цією; тобто можна говорити про загальну інтенцію мовця і її складові, або приватні ін-
тенції – початкові та кінцеві інтенції. Акт, що становить початкову інтенцію, називається 
актом початкової інтенції, а кінцеві - актом кінцевої інтенції. Всього існує три типи актів 
початкової інтенції - опис, спонукання і питання. Актомовні інтенції – це інтенції, які 
реалізуються під час здійснення мовленнєвого акту, постактомовні інтенції – це інтенції, 
які можуть бути реалізовані лише за межами процесу здійснення мовного акту. Відповід-
но до цього існує 2 класи актів.

О. Г. Поцепцов підкреслював, що, стосовно імперативів, конвенція про інтенціональ-
ність мовного ходу постає в наступному вигляді: вимовляючи імператив, 1)мовець хоче 
спонукати адресата зробити деяку дію, 2) адресат зробив дану дію, і 3)здійснення акту.

Залежно від того, яка з інтенцій(кінцева актомовна, початкова постактомовна або 
кінцева постактомовна) лежить в основі імператива, можна виділити три класи імперати-
вів. Перший клас складають імперативи, що описують в тому або іншому аспекті кінцеву 
актомовну інтенцію, другий клас - імперативи, що описують початкову, постактомовну 
інтенцію, і третій клас – імперативи, що є описом кінцевої постактомовної інтенції. 

Таким чином, імперативи, складові перших трьох  класів, залежно від того, як вони 
описують відповідну інтенцію, можуть бути підрозділені на два підкласи: підклас ім-
перативів, інтенцію, що описують повністю, і підклас імперативів, що описують лише 
об’єкт інтенції [20: 90].

З погляду комунікативного підходу базовими поняттями є суб’єкт комунікації, фак-
тор адресата, контекст комунікації, іллокутивна функція висловлення, інтенція (намір) 
мовця, спонукальна ситуація, комунікант (Т. Ю. Кочеткова, Н. А. Ранніх, Ц. Саранцац-
рал, О. О. Філатова, Л. П. Чахоян, Т. І. Шеловських, Г. М. Ярмаркіна). Теорія мовленнє-
вих актів пов’язана з ім’ям Дж.Остіна. В процесі спілкування люди не просто вимовля-
ють речення, а використовують ці речення для здійснення таких дій, як прохання, рада, 
питання, попередження, обіцянка, наказ. Все це — мовні дії, або мовленнєві акти. У 
мовленнєвих актах використовуються речення; але речення і мовленнєвий акт — це яви-
ща абсолютно різної природи.

Основними ознаками мовленнєвого акту є намір, цілеспрямованість і конвенціо-
нальність. Існує три рівня мовленнєвого акту: іллокуція(відношення мовлення до мети, 
мотивів і умов здійснення комунікації), перлокуція(вплив на свідомість та поведінку 
адресата, виникнення нової ситуації), локація (використання мовних засобів для досяг-
нення мети).

Волевиявлення мовця конкретизується у спонукальних висловленнях як вимога, на-
каз, заборона, дозвіл, настанова, пропозиція, попередження, заклик, прохання тощо. Всі 
ці прагматичні значення в лінгвістиці прийнято характеризувати як конкретні значення 
(різновиди, відтінки) спонукання або як спонукальні іллокутивні функції (=спонукальні 
мовленнєві акти) [21: 6].

У зв’язку з цим дослідники виділяють три типи спонукання з погляду інтенсив-
ності волевиявлення: категоричне, пом’якшене і нейтральне («спонукання на розсуд  
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адресата»). О. В. Нарушевич-Васильєва виділяє прямі спонукальні висловлення(такі, що 
реалізують прямі мовленнєві акти), для яких функція спонукання є первинною; непря-
мі спонукальні висловлення(що реалізують непрямі мовленнєві акти) — волевиявлення 
передається неспеціалізованими формами, для яких функція спонукання є вторинною, 
транспонованою.

Г. Г. Дрінго зазначає, що спонукальні речення були розподілені за чотирма основни-
ми типами мовленнєвих актів, що виділяються в теорії мовної комунікації: прескриптив-
ні, реквестивні, сугестивні та менасивні мовленнєві акти [22: 84]. Ситуація спонукання 
має власні характерні ознаки. Вона містить адресанта, адресата, слухача, який не бере 
участі в мовленнєвому акті, і саму спонукальну дію. 

 До групи прескриптивних мовленнєвих актів за ступеням інтенсивності ілокутив-
ної сили увійшли команда, наказ(розпорядження), дозвіл, заборона, вимога. Виконання 
дії, визначеної в даному мовленнєвому акті, обов'язкове для адресата, тому що адресант 
знаходиться в пріоритетному становищі. Засоби вираження прескриптивних мовленнє-
вих актів репрезентовані двома групами речень: імперативними та неімперативними. 

Реквестивні мовленнєві акти, до яких відноситься “прохання” (“благання”). Ви-
словлення даного типу спонукають адресата виконати певну дію в інтересах адресанта. 
Положення адресата пріоритетне стосовно адресанта, тому адресат має право прийняти 
рішення про виконання або невиконання певної дії. Для вираження прохання вживають-
ся три типи речень: імперативні, неімперативні та питальні.

Спонукальні висловлення “порада” та “пропозиція” належать до сугестивних мов-
леннєвих актів. Характерною рисою даної групи мовленнєвих актів є рівні позиції адре-
сата та адресанта і необов’язковість виконання дії з боку адресата. Основним засобом 
вираження поради є імперативні речення з дієсловом у формі  наказового способу.

Групу менасивних мовленнєвих актів становлять застереження та погрози, які ма-
ють практично подібну прагматичну спрямованість, тобто містять обіцянку виконати не-
сприятливі для адресата дії у випадку погрози або попередити про несприятливі наслід-
ки таких дій у випадку застереження (Л. В. Солощук, Я. М. Бикова). Засоби вираження 
погрози в менасивних мовленнєвих актах можна представити трьома групами: а) складні 
речення (складносурядні речення і складнопідрядні речення); б) прості речення; в) не-
повні речення. 

З точки зору когнітивного підходу, в процесі комунікації слухаючий намагається 
зрозуміти(інферіровати) наміри мовця. У зв’язку з тим, що когнітивисти розглядають 
функціонування мови як різновид когнітивної, тобто пізнавальної діяльності, а когні-
тивні механізми та структури людської свідомості досліджує крізь мовні явища. Тому 
для успішного здійснення процесу комунікації між мовцем і слухаючим повинен бути 
загальний когнітивний і прагматичний простір, який створюється загальною концепту-
альною картиною світу. Користувачі мови повинні бути залучені в процес «сумісного 
ословлювання» відповідно до параметрів прагматичного контексту. 

Що стосується імперативних речень в руслі когнітивного підходу, то треба звер-
нутися, перш за все, до аналізу дієслівних предикатів, що уживаються в ситуації спо-
нуки, оскільки предикат є центром семантичної структури будь-якого вислову. Це до-
зволило виділити п’ять груп дієслівних предикатів, що найчастіше вживаються в мовній 
ситуації спонуки. Дані групи дієслівних предикатів були описані з погляду семантичних  
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особливостей, виявлених при їх вживанні в імперативних реченнях, а також розглянуті в 
руслі відмінкової граматики, що враховує всіх експліцитно виражених учасників мовної 
ситуації [23]. 

Всі виділені групи дієслівних предикатів визначаються такими основними семан-
тичними та когнітивними ознаками, як: акціональність, контрольованість, довільність, 
здійснимість, перформативність.

З боку відмінкової граматики імперативні речення характеризуються наявністю 
обов’язкового набору семантичних ролей: імпліцитно або експліцитно вираженого 
адресата(у деяких випадках представленого експліцитно); паціенса, неживого об’єкту, 
на якого направлена дія; тимчасового конкретизатора; локатива й інструменту. 

Також вже описуються когнітивні особливості концепту «волевиявлення», який є 
чітко структурованою категорією, що має центр, або прототип і периферію, тобто еле-
менти, певним чином віддалені від ядра. Категоріальним значенням даного концепту є 
вираз волевиявлення мовця відносно виконання/невиконання дії [23]. 

Мовна база концепту «волевиявлення» розглядається як функціонально-семантичне 
поле, під котрим розуміється сукупність різнорівневих одиниць, які базуються на кон-
кретній семантичній категорії, тобто на концепті. Концепт «волевиявлення» відноситься 
до розряду сегментних, який являє собою базовий шар, що кодує концепт, як мисленнєву 
одиницю і декілька сегментів, які є рівноправними по ступеню абстракції. Базовий шар 
містить необхідні для його характеристики додаткові, когнітивні ознаки, які наклада-
ються на базовий образ, доповнює і відображає розвиток концепту. В центрі категорії 
розташовується базовий шар — волевиявлення, що володіє когнітивними ознаками кате-
горичності, облігаторності, маркованості. До сегментів концепту «волевиявлення» від-
носяться наказ, заборона, загроза, попередження, інструкція, прохання, запрошення до 
сумісної дії, рада (рекомендація), що мають близьке або віддалене положення залежно 
від наявності когнітивних ознак, характерних для даного концепту. 

Проведений критичний аналіз дає нам змогу стверджувати, що незалежно від того, 
що відбувається зміна наукових парадигм, надбані у попередні періоди знання про спо-
нукальні речення не заперечуються, а лише набувають нової оцінки. Різні парадигми 
ніби нашаровуються одна на одну і навіть співіснують, то зближуючись, то ігноруючи 
одна одну.

Отже, розглядаючи спонукальне речення скрізь призму не тільки традиційних під-
ходів — структурно-синтаксичного і функціонально-семантичного, а також сучасних - 
комунікативно-прагматичного і когнітивного, можна зробити висновок, що спочатку в 
центрі уваги лінгвістики була форма та структура мови, але на сучасному етапі розвитку 
лінгвістики дослідники розглядають мову з позиції позалінгвістичних чинників, їх увага 
останім часом зосереджується не лише на будові мові, а й на її функціонуванні. Тому 
актуальним на сьогодні є принцип антропоцентризму, тобто мова розглядається з позиції 
людини, яка є творцем мовлення. При вивченні різних аспектів мовознавства дослідни-
ки приділяють велику увагу етнопсихології, особливостям ментального світосприйняття 
мовцями. Без урахування ментальних особливостей народу, їх психічних особливостей 
дослідження спонукальних речень неможливе.
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ЛЕКСиКо-граматичні оСоБЛивоСті рЕчЕнЬ  
іЗ СЕмантиКоЮ БуттЯ

Стаття присвячена актуальній проблемі семантичної організації простого речен-
ня. Проаналізовано речення  із семантикою буття в сучасній українській мові. 

Ключові слова: речення, екзистенція сетичний, логіко-граматичний.
The article is devoted the  issue of the day of semantic organization of simple sentence. 

Suggestion  with semantics of life is analysed in modern Ukrainian.
Key words: suggestion, ekzistentsiya setichniy, logiko-gramatichniy.

Семантична організація речення є складовою частиною мовної системи, оскільки 
піддається членуванню, типізації та відтворенню. Це положення є загальновизнаним у 
семантичному синтаксисі та обґрунтованим у багатьох дослідженнях українських та за-
рубіжних мовознавців [3: 17-21; 4: 12-16; 5:4 -11; 6: 22-24]. Такий підхід визначає право-
мірність виявлення типів зміствої організації речення та їхній опис у системі понять, 
розроблених  семантичним синтаксисом.

Це завдання може бути здійснене на виділеній ділянці синтаксичної системи в меж-
ах речень із семантикою екзистенції і передбачає визначення принципів диференціації 
та систематизації типових значень У науці існують різні підходи до аналізу семантичної 
структури, пов’язані з різними уявленнями про чинники, що формують зміст речення.

Як критерій типізації семантики речення може розглядатися не лише структура екс-
тралінгвістичної ситуації, але й характер її осмислення. Такий підхід представлений у ро-
ботах, де аналізується логіко-семантичний аспект речення [1: 295-343; 3: 17-30; 4: 56-74]. 
У зв’язку з тим, що акт мислення здійснюється в мовних формах, осмислення ситуації 
полягає у встановленні відношень між сутностями, якими оперує людське мислення – 
предметом, концептом, словом.

Оскільки в реченні відображений логічний зв’язок між об’єктивною дійсністю, 
поняттєвими категоріями та мовними засобами, то розподіл інформації між пресуппо-
зицією та повідомлюваним, а також референтність/нереферентність імен у позиції се-
мантичних складових визначаються як основні диференційні ознаки семантичних типів 
речень. На підставі цих ознак існує протиставлення логіко-синтаксичних відношень, 
які безпосередньо пов’язані зі способами мислення про світ і в той же час причетні до  
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граматичної будови мови – відношення екзистенції, характеризації, ідентифікації, номі-
нації [2: 17]. Ці відношення відображені у відповідних типах речень, кожен з яких має 
свій набір диференційних характеристик.

Дію різних чинників можна простежити на окремих семантичних типах речень, зо-
крема реченнях із семантикою буття. Предмет буття звичайно має комплекс характерних 
ознак, одна з яких може бути обрана мовцем як визначальна для  адекватної реалізації ко-
мунікативного завдання. Цей вибір здійснюється вільно і в більшості випадків не зазнає 
обмежень власне мовного характеру. Так, наприклад, твердження про буття предмета, 
який належить до рослинного світу, мовець може здійснювати за допомогою такого ряду 
дієслівних лексем: рости, цвісти, зеленіти, кучерявитись, красуватись, величатись, 
шелестіти, стелитися, бовваніти. До цього ряду лексем додаються ще кольорові дієс-
лова, наприклад, якщо предмет буття – квітка або інша рослина, що може бути виявлена 
внаслідок сприймання наявної в неї кольорової ознаки: біліти, синіти, рожевіти, черво-
ніти, палахкотіти, полум’яніти тощо. Кожний конкретний предмет буття має потенцій-
ний набір дієслівних лексем, які відбивають його характерні ознаки і які можна вживати 
для повідомлення про наявність цього предмета.

Належність дієслівних лексем до такого набору обумовлює появу системних зв’язків 
між ними. Оскільки кожна з лексем у поєднанні з не референтним іменем забезпечує мож-
ливість вираження інваріантної семантики буття, то такі дієслова можна кваліфікувати 
як варіанти лексичного наповнення показника буття. На користь такого розуміння слугує 
ще й те, що такі дієслівні лексеми в цілому здатні взаємозамінюватись: На пагорбі стояв 
вітряк. – На пагорбі бовванів вітряк; На підлозі лежав папірець. – На підлозі білів папі-
рець; Під горою сіріла стрічка асфальту. – Під горою звивалася стрічка асфальту. В усіх 
наведених прикладах повідомлюваним є інформація про наявність конкретного предмета 
в певному фрагменті світу. Видозміни цієї інформації пов’язані з лексичною семанти-
кою дієслівної лексеми, яка наповнює позицію показника буття. Уживання таких лексем 
ускладнює семантику буттєвого речення, що було відзначено дослідниками [3: 28-32].

Уживання в реченні з не референтним іменем дієслова небуттєвої семантики ство-
рює передумови для розвитку значення характеризації у моделі буттєвого речення. Саме 
елемент характеризації є змінною складовою в семантиці ряду буттєвих речень із варі-
ативним лексичним вираженням показника буття. Ці передумови виникають внаслідок 
того, що  саме дієслово містить у структурі свого значення назву певної ознаки: Гончак 
скімлив, тупо дивлячись на протилежний кручуватий берег Дніпра, де на узліссі були 
намети молодіжного табору (Є. Гуцало). Гілля яблунь по садках уже голе-голісіньке, та 
подекуди, на пізніх сортах, іще біліють та рожевіють плоди (Є. Гуцало).Внизу під ві-
кнами шурхотіли автомобілі (Ю. Мушкетик). На траві блищала роса (Є. Гуцало).

Коли подібні лексеми поєднуються з не референтним іменем, семантика ознаки, як 
зазначають дослідники, відходить на другий план, її інформативна цінність знижується, 
а на перший план виходить фіксація буттєвого відношення. Однак стаючи менш акту-
альною в умовах буттєвого речення, сема ознаки все ж зберігається в структурі значення 
дієслова. Це не може не впливати на зміст речення, що можна виявити, порівнюючи ре-
чення з буттєвими та небуттєвими дієсловами: ...де на узліссі біліли намети молодіжного 
табору. -  ... де на узліссі були намети молодіжного табору; На траві блищала роса. 
-  На траві була роса.
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 Речення з небуттєвим дієсловом багатше за змістом, оскільки, крім повідомлення 
про факт буття, воно містить ще й певну характеристику предмета буття. Рівень реле-
вантності такої характеристики в реченні може бути різний. Якщо предмет буття має 
очевидну ознаку, яка передбачена семантикою його імені, то характеризація цією озна-
кою не є актуальною і речення більшою мірою відповідає повідомленню про факт буття: 
Попід кущами біліли плями нерозталого снігу (Григір Тютюнник). Оскільки сніг завжди 
білий, то інформація про кольорову ознаку не є актуальною для слухача й речення може 
бути кваліфіковане як буттєве. Якщо ж предмет буття має різні ознаки або комплекс 
ознак, то повідомлення про них є не менш суттєвим, ніж ствердження ідеї буття: Старий 
Чумак із старою мали покуть не в цій світлиці, а там, у хатині, - там рясніли образи, 
товплячись і витискаючи один одного (І. Багряний). Таке речення повідомляє не лише 
про буття предмета, а й про наявність його у великій кількості. В аналізованих реченнях 
може міститись інформація про буття предмета в певній ділянці світу, а також про його 
якісну ознаку, у якій поєднані колір та блиск.

Елементи ускладненого змісту в аналізованих реченнях мають різну природу. Се-
мантика буття виникає внаслідок функціонування речення в особливих комунікативних 
умовах, коли в пресуппозицію речення входить інформація про локалізатор, а ім’я пред-
мета буття вживається нереферентно. Зміст характеризації з’являється в реченні  під 
упливом лексичної семантики дієслова в позиції показника бутя.Незважаючи на логіко-
граматичну різноплановість елементів змісту буття та характеризації вони досить ор-
ганічно поєднуються в семантичній структурі речення, завдяки чому буттєва модель є 
активно використовуваною в художніх описах для створення інформативно насиченого 
та стилістично бездоганного висловлювання.

Поєднання змісту буття та характеризації в моделі буттєвого речення веде до утво-
рення речень недиференційованої семантики, оскільки в багатьох випадках неможливо 
визначити, який з елементів значення переважае – буття чи характеризації. Загально-
відоме положення про еластичність мовної системи є аргументом до твердження про те, 
що вся мова у сфері семантики являє собою нежорстку систему нечисельних значень 
речення як периферії його семантики. 

    Істотне значення для розвитку значення характеризації в умовах буттєвої мо-
делі мають поширювачі предиката, зокрема ті з них, які не поєднуються з дієсловами 
власне буття. Це поширювачі якісно-означальної семантики: На подвір”ї у Замрикитів 
буйно величалися ружі (Ю. Мушкетик). Поміж хатою й грушею яскраво цвітуть мальви 
(Є. Гуцало). На гіллі дерев і кущів ніжно іскриться біле пухнасте хутро (Є. Гуцало). Такі 
поширювачі актуалізують у реченні семантику характеризації, завуальовуючи значення 
буття. Наявність такого поширювача виключає можливість     заміни в реченні дієслова 
небуттєвої семантики дієсловом власне буття.

    Значення характеризації підтримують і поширювачі із семантикою порівняння, 
які можуть мати різну структуру. Частотним є порівняння, виражене іменником в оруд-
ному відмінку: Там латками воронового крила лисніє чорнозем (Є. Гуцало). На кручах 
живими зморшками брижиться ліс (Є. Гуцало). Подекуди лисинами вимоченого чи ви-
мерзлого посіву жовтіла озимина (Ю. Мушкетик). Можливі також порівняння, вира-
жені порівняльним зворотом: Позавчора пройшов дощ, сонце та вітер уже просушили 
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землю, лише в кінці майдану в глибокій вибоїні, неначе захукане дзеркало, поблискувала 
калюжа (Ю. Мушкетик).

Таким чином, буттєві речення допускають варіативність лексичного вираження 
показника буття, коли дієслівна лексема не передає значення буття як одиниця словни-
ка. Уживання таких лексем сприяє збагаченню семантики буттєвого речення та розши-
ренню його виражальних можливостей. Лексеми типу бути, знаходитись, перебувати, 
мІститись можливі в реченнях буття аналізованого різновиду, але в художніх текстах 
вони не частотні. Для української мови характерне вживання ускладнених за семан-
тикою структур, коли типова модель буттєвого речення (локалізатор – показник буття 
– предмет буття) внаслідок особливого лексичного наповнення показника буття пере-
дає, крім інформації про буття предмета, ще додаткове значення характеризації цього 
предмета. Додаткове значення характеризації може бути варіативним, що визначається 
семантикою імені предмета буття та можливостями вираження дієслівними лексемами 
його типових ознак.
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до ПитаннЯ ЕПіСтЕмічноЇ модаЛЬноСті 
(на матеріалі англійської мови)

У статті йдеться про засоби вираження епістемічної модальності в англійській 
мові. З’ясовується значення цього поняття та постулюється думка про те, що епіс-
темічна форма діяльності мовців полягає у висловленні комунікантами своєї думки про 
дійсність та своєї впевненості / невпевненості у достовірності повідомлюваного.

The article deals with the ways of expressing epistemic modality in English. It helps 
speakers to express their opinion of reality and their certainty / uncertainty about the credibility 
of the reported. The notion under review is defined and further clarified.

У межах модальності, як відомо, виділяють її підвиди, розрізняючи “зовнішню” мо-
дальність, яка характеризує висловлення в цілому, та “внутрішню” або “внутрішньо-
© Тронь О. А., Панькова Т. В., 2009
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синтаксичну” (В. В. Виноградов, Ш. Баллі, В. Г. Адмоні, Л. С. Єрмолаєва, В. З. Пан-
філов, Н. Б. Шведова та ін.), котра вказує лише на  відношення між суб’єктом і дією. У 
низці робіт простежується також думка про доцільність розмежування об’єктивних та 
суб’єктивних модальних значень, а звідси – й об’єктивної та суб’єктивної модальності.

За Л. С. Єрмолаєвою “семантичний об’єм суб’єктивної модальності ширше се-
мантичного об’єму об’єктивної модальності; значення, що складають зміст категорії 
суб’єктивної модальності, неоднорідні, вимагають упорядкування. Змістову основу 
суб’єктивної модальності утворюють поняття оцінки в широкому смислі слова, включа-
ючи не лише логічну (інтелектуальну, раціональну) кваліфікацію повідомлюваного, але 
й різні види емоційної (ірраціональної) реакції” [1].

Розглядаючи суб’єктивну модальність у рамках даного дослідження, наведемо ви-
значення В. З. Панфілова, за яким суб’єктивна модальність “виражає оцінку з боку мовця 
ступеня пізнаності зв’язків у реченні, тобто вказує на ступінь достовірності думки, яка 
відображає дану ситуацію” [2].

Суб’єктивна модальність інтерпретується як необов’язкова, факультативна ознака 
висловлення. Вона є завжди “зовнішньою”, оскільки стосується цілого висловлення – цю 
модальність ще називають й епістемічною.

Хоча існування суб’єктивного здебільшого заперечується сучасною лінгвістикою 
(як відомо, будь-які мовні засоби позначають об’єктивно існуючі явища), багато відомих 
лінгвістів (серед них О. І. Бєляєва, J. Lyons, F. Palmer) виділяють саме суб’єктивність як 
відмінну характеристику епістемічної модальності. На правомірність цього твердження 
вказує, насамперед, визначення епістемічної модальності, як такої, що виражає ставлен-
ня мовця до висловлюваного судження, оцінку його достовірності.

Зважаючи на достовірність, В. З. Панфілов зазначає, що епістемічну модальність не 
можна віднести до об’єктивної, оскільки категоричне твердження може бути хибним з 
точки зору реального стану справ [2]. Цю думку підтримує і Т. А. Клепікова, яка наголо-
шує на тому, що “зв’язок між об’єктом предикації та його ознакою, який відображаєть-
ся модальністю даного типу, не є чинником об’єктивної дійсності. Мовець (оцінюючий 
суб’єкт) тільки припускає існування такого зв’язку, він декларує не лише припущенність 
оцінки, але й можливу недостовірність стану справ” [3]. Звідси, при утворенні вислов-
лення з епістемічною оцінкою важливу роль відіграє суб’єктивний умовивід мовця, а не 
тільки об’єктивність з точки зору наявних фактів.

Розглядаючи епістемічну модальність як категорію, за допомогою якої мовець пе-
редає своє відношення до вірогідності повідомлюваного, слід однак зауважити, що її 
трактують не як сукупність суб’єктивних зв’язків, а як характер модального відношення 
суб’єкта ситуації до її денотативного змісту, ступінь впевненості суб’єкта у реальності 
події чи дійсності ситуації [4].

Епістемічна модальність – термін, що походить від грецького слова “episteme”, котре 
означало в античній філософії вищий тип безсумнівного, достовірного знання – вираже-
на у судженні інформація про ступінь його обгрунтованості. Епістемічна модальність 
передає, перш за все, значення достовірності/недостовірності, гіпотетичної модальності 
(припущення, передбачення) та модальності логічної необхідності, сформульованої як 
висновок на основі міркувань мовця про очевидні для нього факти, попередніх знань, 
звичайного стану речей, свідчень очевидців тощо. Основними інструментальними 
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 засобами дослідження епістемічної модальності й епістемічної семантики, таким чи-
ном, є категорії достовірності / упевненості.

Термін ‘епістемічна модальність’ отримав значну популярність як такий, що охо-
плює велику сферу модальних засобів, де вирішальне значення має план вираження. Її 
значення передаються за допомогою модальних дієслів, модальних прислівників, часток, 
модальних слів, засобів складнопідрядного зв’язку. 

Модальні слова, що виражають значення епістемічної модальності, розташовані на 
так званій “шкалі достовірності”, – це низка англійських дієслів сильного, середнього й 
слабкого ступеня переконаності / впевненості в істинності повідомлюваної інформації 
– think, believe, suppose, guess, seem, consider. І. Н. Ідзинська зараховує сюди і дієслова 
з керівним неепістемічним значенням (ponder, reflect), а також дієслова зі значенням уяв-
лення / уявності (imagine) [5]. До слабкого ступеня (а саме до висловлень із значеннями 
сумніву, невпевненості, вагання) відносимо дієслова doubt, suspect, hesitate, waver, pause, 
а також дієслівно-іменні словосполучення to be not sure / to be unsure, to be not certain / to 
be uncertain. Наприклад: I thought perhaps he was a little light-headed (“A Day’s Wait” by E. 
Hemingway); “I suppose that is why he came to me when he went broke, that and the fact that 
he was a namesake of mine” (“A Friend in Need” by W.S. Maugham); She seemed to disapprove 
of the idea but could not say why. (“Girl with a Pearl Earring” by Tracy Chevalier).

Для передачі значення епістемічної модальності використовують також епісте-
мічні прислівники: ‘слабкі’ (perhaps, maybe, possibly); ‘проміжні’ (probably) та ‘сильні’ 
(certainly, surely, of course). Наприклад: “Perhaps there is one thing that may be done,” he 
said. [...] “Put a bed in the attic and let someone sleep there. Griet, perhaps” (“Girl with a Pearl 
Earring” by Tracy Chevalier); “You said there couldn’t possibly be a frog in my bread-and-
milk,” he repeated… (“The Lumber-room” by H. Munro); “Will there be strawberry jam for 
tea?” asked Nicholas innocently. “Certainly there will be,” said the aunt… (“The Lumber-room” 
by H. Munro); “Surely you were married?” I asked (“The Happy Man” by W.S. Maugham).

Епістемічне значення може доповнюватись вставним дієсловом (- I think that -) чи 
спеціальним адвербіалом (apparently/obviously). Наприклад: It was an obviously assumed 
fit, but it served to pass the time (“Seeing People off” by M. Beerbohm).

Однак, слід зауважити, що епістемічні дієслова характеризуються суб’єктивною мо-
дальністю, а епістемічні прислівники – об’єктивною.

Усі вище згадані епістемічні вирази вказують на ставлення мовця до інформації, що 
її повідомлено, та ступінь його відповідальності за пропозитивний зміст від упевненості 
до сумніву [6].

Однак питання, що розглядається, видається багатоплановим, оскільки лінгвісти 
здійснюють розмежування й всередині епістемічної модальності: між суб’єктивною 
і об’єктивною епістемічною модальністю [7 (2: 797)] (а, звідси, між суб’єктивними та 
об’єктивними засобами її вираження).

Під об’єктивною епістемічною модальністю розуміють модальність, яка має гра-
дуйований характер: від необхідної істини до можливості. На відміну від суб’єктивної 
епістемічної модальності, об’єктивна не включає у свою сферу установку мовця по від-
ношенню до висловлюваного судження, однак вона може включати таку оцінку з точки 
зору ступеня “об’єктивної” істинності [8].  
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Крім того, розрізняють показники епістемічної модальності з експліцитно (I think, 
It seems to me) та імпліцитно (It is likely) вираженою суб’єктивністю. Так, Дж. Лайонз 
до об’єктивної епістемічної модальності зараховує показники, які свідчать про логіч-
ний висновок; такий, у якому немає вказівки на мовця й на сам процес умовиводу, а 
лише на ті факти, з яких необхідним чином витікає пропозиція, що стверджується [7 (2: 
801-802)]. М. Халідей дещо по-іншому класифікує епістемічні показники, відносячи до 
об’єктивних модальні слова та вирази типу “probably”, “it’s likely”, а до суб’єктивних – 
типу “I think”, “I believe” [9]. Наприклад: “I think young mistress had better see this,” she 
decided (“Girl with a Pearl Earring” by Tracy Chevalier). 

У низці праць (М. Петрова, О. Падучева) знаходимо також поділ епістемічної мо-
дальності на 1) епістемічну необхідність (яку можна логічно (чи практично) вивести з 
того, що відомо), дедукцію та 2) епістемічну можливість (сумісну з тим, що відомо), 
роздуми. Перша передає високу впевненість мовця у достовірності інформації, що по-
відомляється (за допомогою модальних дієслів must (без заперечення) та can (із запе-
реченням)). Епістемічна можливість акцентує увагу на невисокій впевненості мовця у 
достовірності повідомлення (це значення позначається модальним дієсловом can (поде-
куди may)). Остання може виражати як середню впевненість мовця (maybe), так і слабку 
(hardly). 

“Значення епістемічної можливості виникає в умовах неповного контролю дії зі 
сторони суб’єкта. Перевага надається минулому часу – у цьому випадку зрозуміло, що 
якась подія мала місце, і мовець лише не знає, яка саме” [10]. У полі епістемічної можли-
вості виділяємо два значення, які залежать від ступеня впевненості мовця: до першого з 
них належать події, стосовно істинності яких мовцю нічого не відомо (у цьому випадку 
йдеться про 50-відсоткову упевненість чи невпевненість (приклад 1)), до другого – події, 
котрі мовець вважає радше малоймовірними, ніж здійсненними (приклад 2).

1 – It may have been caused by the rain, and maybe by the hail.
2 – If we had any other chance… maybe we might feel happier.
Розуміння модальності як епістемічної часто вимагає негативної конотації. – He 

could have persuaded her.
Під епістемічною необхідністю маємо на увазі впевненість мовця у тому, що подія є 

істинною: He must be wandering somewhere near the centre of the city.
Таким чином, індивідуальне мовлення завжди передбачає наявність суб’єктивного 

плану. Однак, мовець повинен бути впевненим у тому, що є деякі “епістемічні гарантії” 
істинності для суджень, що передають його повідомлення. Епістемічна ж форма діяль-
ності мовців полягає у тому, що комуніканти висловлюють свою думку про дійсність та 
свою впевненість / невпевненість у достовірності повідомлюваного.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ермолаева Л. С. Очерки по сопоставительной грамматике германских языков. – 
М.: Высшая школа, 1987. – 127 с.

2. Панфилов В. З. Категория модальности и ее роль в конституировании структуры 
предложения и суждения // Вопр. языкознания. – 1977. – № 4. – С. 37-48.



137

3. Клепикова Т. А. Особенности актуализации модального компонента значения гла-
голов типа seem, look, appear. Электронный ресурс: http://www.pomorsu.ru/body.php

4. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. – 
214  с. Электронный ресурс: http://www.psycholing.narod.ru/leon-1.html

5. Идзинская И. Н. Эпистемическая модальность при сопоставлении русского и 
французского языков. – 2001. Электронный ресурс: http://www.planetadisser.com/see/dis-
127921.html

6. Coates J. The Semantics of the Modal Auxiliaries. – London, Canberra: Croom Helm. 
– 1983.

7. Lyons J. Semantics. – Cambridge, New York, Melbourne, Sydney: CUP. – 1990. – 897 p.
8. Демьянков В. З. Логические аспекты семантического исследования предложения 

// Проблемы лингвистической семантики. – М: ИНИОН АН СССР, 1981. – С.115-132. 
Электронная версия: http://www.infolex.ru/P017.html

9. Halliday M. A. K. An Introduction into Functional Grammar. – London, 1985.
10. Падучева Е. Вид, модальность и отрицание: корпусное исследование. Проблем-

ная группа “Логический анализ языка”. Конференция Ассерция и негация (28-30 мая 
2007 года). (Российская академия наук) Электронный ресурс: http://www.arut_mod_asp_
negation.pdf

УДК 811.161.1 + 81.161.3:81’366
Сентябова А. В.

(Гродно, Беларусь)

ПрЕдЛоЖнЫЕ СочЕтаниЯ С ПарамЕтричЕСКой ЛЕКСЕмой  
ВыСОТА в руССКом и БЕЛоруССКом ЯЗЫКаХ

Исследования в области функциональной грамматики выявили, что категория 
предлога является не морфологической, а морфосинтаксической. Поле предлога про-
ницаемо для знаменательной лексики, используемой в предложной функции. Особенно 
продуктивна в этом отношении параметрическая лексика в силу своей синтаксичес-
кой специализации. В статье рассматриваются предложные сочетания с параметри-
ческой лексемой высота (бел. вышыня) в русском и белорусском языках, анализирует-
ся структура подобных сочетаний, сочетаемостные возможности их компонентов, 
выявляются межъязыковые сходства и различия в их функционировании. 

Ключевые слова: предложное сочетание, аналог предлога, параметрическая лекси-
ка, русский язык, белорусский язык.

Investigation in the field of the functional grammar revealed the prepositional category 
to be not morphological but morpho-syntactical. The prepositional field can be extended 
with the help of notional words, used in the function of preposition. The most productive is, 
thus, the parametrical vocabulary, because of its syntactical specialization. In this article 
the author deals with the parametrical lexeme ‘высота’ (bel. ‘вышыня’) in the Russian and 
Belorussian languages, analyzing the structure of the similar combinations, the possibilities 
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of the components for different combinations, and revealing inter-language similarities and 
differences of their operation.

Key words: prepositional combination, prepositional prototype, parametrical vocabulary, 
the Russian language, the Belorussian language.

Данные исследований в области функциональной грамматики последних десятиле-
тий [1; 2; 3] заставили исследователей пересмотреть уже имеющиеся знания о предлоге. 
Лингвистами было определено, что списки предлогов гораздо более обширны, чем это 
указано в имеющихся грамматиках. Возникшая необходимость представления предло-
га как категории служебных слов и их субститутов адекватно новым практическим по-
требностям стала причиной появления открытого межнационального научного проекта 
«Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис», поддержан-
ного учеными России, Беларуси, Украины, Польши, Болгарии и др. стран [см. подроб-
нее 4; 5; 6]. Одной из основных задач для участников проекта является формирование 
максимально полных атрибутированных реестров предлогов и предложных единиц 
(термин М. И. Конюшкевич). Трудность заключается в том, что подобные единицы не 
зафиксированы в лексикографических источниках и соответственно не имеют научного 
описания. Составление Реестра русских предлогов и их аналогов осуществляется под 
руководством проф. М. В. Всеволодовой (МГУ им. М. В. Ломоносова), данный пере-
чень на сегодняшний день включает свыше 5000 единиц. В начале 2007 г. под руковод-
ством проф. А. А. Загнитко (Донецкий национальный университет) был издан «Словарь 
украинских предлогов» [7], содержащий 1705 украинских предлогов и их эквивалентов. 
Реестр белорусских предлогов и изофункциональных им единиц насчитывает на сегод-
няшний день более 7000 единиц, его автором является проф. М. И. Конюшкевич (Грод-
ненский государственный университет имени Я. Купалы).

В поле предлога М. В. Всеволодова [5: 7-8], руководитель международного проекта, 
наряду с собственно предлогами выделяет несколько зон различной степени периферий-
ности, которую формируют эквиваленты предлога. Одна из таких зон – параметричес-
кая. Параметрическая лексика – одна из наиболее продуктивных групп для пополнения 
предлогов. Это объясняется в первую очередь ее синтаксической специализацией. На се-
годняшний день список параметрических лексем в нашем материале включает 205 еди-
ниц (вес, диагональ, диаметр, длина, длительность, емкость, магнитуда, мощность, 
напряжение, объем, плотность, площадь, радиус, расстояние, сечение, скорость, час-
тота, ширина, яркость и др.). Это не конечная цифра, так как процесс пополнения на-
учной картины мира новыми сведениями о параметрах органических и неорганических 
объектов непрерывен и постоянен. 

Объектом нашего исследования являются русские и белорусские предложные соче-
тания с параметрической лексемой высота типа высотой три метра, на высоте двадца-
ти метров. Предмет исследования – предложный потенциал параметрической лексики в 
русском и белорусском языках. Цель нашего исследования – выявление наиболее полных 
списков предложных сочетаний, образованных на базе русской лексемы высота и ее бе-
лорусского соответствия вышыня. Перед нами стояли следующие задачи: 1) проанализи-
ровать структуру предложных сочетаний с параметрической лексемой высота в русском 
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и белорусском языках; 2) определить сочетаемостные возможности их компонентов; 3) 
выявить межъязыковые сходства и различия в их функционировании.   

Базовой моделью образования предложных сочетаний [8; 9; 10; 11; 13] является 
одиночная словоформа Т.п. параметрической лексемы: рус. высотой восемь метров, 
бел. вышынёй восем метраў. Возможна также одиночная форма Р.п., параметрический 
компонент в этом случае находится в постпозиции: рус. забор трёх метров высоты1; 
бел. будынак дзесяці метраў вышыні. Наш материал показывает, что в процесс опред-
ложивания в русском языке вовлечены все формы косвенных падежей параметрической 
лексемы высота (падение с высоты восемьдесят метров, устремиться к высоте в 1200 
пунктов, достигать в высоту всего 89 миллиметров, памятник высотой более трех 
метров, установить на высоте пяти метров), в белорусском языке выпадает форма 
Д. п. (падзенне з вышыні пятнаццаці метраў, ўздымацца на вышыню дзесяць тысяч 
метраў, экран вышынёй сорак санціметраў, знаходзіцца на вышыні васьмі тысяч 
метраў). Опредложиваются как формы единственного числа косвенных падежей па-
раметрической лексемы, так и множественного числа (рус. обозревать с высот в две 
тысячи метров, акклиматизироваться к высотам свыше четырёх тысяч метров, по-
корить высоты свыше трёх тысяч метров; бел. жыць на вышынях да чатырох тысяч 
метраў, пачынаць з вышынь шасцісот метраў, прасторы з вышынямі ў пяць метраў). 
Безусловно, не все параметрические лексемы способны опредложиваться во всех своих 
словоформах, это зависит, прежде всего, от частоты их употребительности. Чем знако-
мее и употребительнее параметр, тем шире использование его номинации в предложной 
функции и разнообразнее его сочетаемостные возможности. 

Образование предложных сочетаний с параметрическим компонентом проис-
ходит по определенным моделям, в основе которых лежат падежные формы параме-
трических лексем в сочетании с первообразными и вторичными, препозитивными и 
постпозитивными предлогами, а также частицами и союзами (подробно эти модели были 
рассмотрены нами ранее [10]): рус. с высотой пять метров, на высоте трёх метров, с 
высоты более шести метров, высотой не более пяти метров, на высоте не меньше чем 
десять метров, на высоте не меньше чем в десять метров; бел. вышынёй тры метры, 
на вышыні пяці метраў, з вышыні больш дзесяці метраў, на вышыню не болей за пяць 
метраў, на вышыню не болей чым за пяць метраў. Приведем лишь небольшой фрагмент 
морфосинтаксической парадигмы параметрического предлога, образованного на базе 
лексемы высота:

вЫСотой/Ю1)  сколько единиц
вЫСотой/Ю2)  сколько единиц и БоЛЕЕ
вЫСотой/Ю3)  сколько единиц и БоЛЬШЕ
вЫСотой/Ю4)  сколько единиц и мЕнЬШЕ
вЫСотой/Ю5)  сколько единиц и мЕнЕй
вЫСотой/Ю 6)  БоЛЕЕ скольких единиц
вЫСотой/Ю 7)  БоЛЕЕ  чЕм сколько единиц
вЫСотой/Ю 8)  БоЛЕЕ  чЕм  в сколько единиц
вЫСотой/Ю 9)  БоЛЕЕ  чЕм  За сколько единиц
вЫСотой/Ю 10)  БоЛЕЕ  чЕм  на сколько единиц
вЫСотой/Ю 11)  БоЛЬШЕ скольких единиц
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вЫСотой/Ю 12)  БоЛЬШЕ  чЕм сколько единиц
вЫСотой/Ю 13)  БоЛЬШЕ  чЕм  в сколько единиц
вЫСотой/Ю 14)  БоЛЬШЕ  чЕм  За сколько единиц
вЫСотой/Ю 15)  БоЛЬШЕ  чЕм  на сколько единиц
вЫСотой/Ю 16)  БуКваЛЬно сколько единиц
вЫСотой/Ю 17)  БуКваЛЬно  в сколько единиц
вЫСотой/Ю 18)  в сколько единиц
вЫСотой/Ю 19)  вСЕго сколько единиц
вЫСотой/Ю 20)  вСЕго  в сколько единиц
вЫСотой/Ю 21)  вСЕго  ЛиШЬ сколько единиц
вЫСотой/Ю 22)  вСЕго  ЛиШЬ  в сколько единиц
вЫСотой/Ю 23)  вСЕго  ЛиШЬ  За сколько единиц
вЫСотой/Ю 24)  вСЕго  ЛиШЬ  на сколько единиц
вЫСотой/Ю 25)  вСЕго  ЛиШЬ  оКоЛо скольких единиц
вЫСотой/Ю 26)  вСЕго  ЛиШЬ  тоЛЬКо сколько единиц
вЫСотой/Ю 27)  вСЕго  ЛиШЬ  тоЛЬКо  в сколько единиц
вЫСотой/Ю 28)  вСЕго  ЛиШЬ  тоЛЬКо  За сколько единиц
вЫСотой/Ю 29)  вСЕго  ЛиШЬ  тоЛЬКо  на сколько единиц
вЫСотой/Ю 30)  вСЕго  ЛиШЬ  тоЛЬКо  оКоЛо скольких единиц

Приблизительный подсчет компоновок параметрического компонента, выраженного 
косвенными падежами единственного и множественного числа, с препозиционными и 
постпозиционными предлогами, а также частицами и союзами показал, что парадигма 
предложных сочетаний, образованных на основе лексемы высота в русском языке со-
ставляет более 3000 единиц, в белорусском языке – свыше 4000 единиц. Количественное 
несоответствие между парадигмами объясняется тем, что в белорусском языке количе-
ство моделей увеличивается за счет наличия трех компараторов чем, за, як против од-
ного компаратора чем в русском языке (рус. высотой более двух метров, высотой бо-
лее чем два метра; бел.  вышынёй болей трох метраў, вышынёй болей за тры метры, 
вышынёй болей чым тры метры, вышынёй болей як тры метры). В белорусском 
языке компаративы склоняемы, соответственно имеем большее количество предлогов-
откомпаративов: вышынёй большы (-ая, -ае, -ыя) за/ чым/ як. Безусловно, степень опред-
ложенности подобных единиц может быть различной. Однако нас интересует не степень 
опредложенности данных единиц, а предложный потенциал параметрической лексики. 

В структуре предложных сочетаний с параметрическими лексемами нами выделены 
следующие компоненты: препозиционный первообразный предлог (1), предложная фор-
ма параметрической лексемы (параметрический компонент) (2), а также градуаторы (3) 
и аппроксиматоры (4): на (1) высоте (2) приблизительно (3) в (3) пятнадцать метров, 
с (1) высотой (2) в (3) четыре метра. Строевые компоненты, стоящие в постпозиции 
к параметрической словоформе, мы разграничиваем на градуаторы и аппроксиматоры, 
руководствуясь выражением точности значения лексического компонента (нумератива) 
[см. подробнее 10; 12]. 

Список препозиционных первообразных предлогов в сочетании с параметрическим 
компонентом в русской речевой практике шире, чем в практике белорусской речи. В рус-
ском языке в препозиции находим 19 предлогов (до, около, от, с, у, к, на, в, при и др.), в  
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белорусском – только 12 (да, з, ля, каля, у/ў, на, пад, на, пры, паміж): рус. достигать в 
высоту приблизительно два метра, работать до высоты примерно сто тридцать фу-
тов, полеты на высотах примерно четырех тысяч метров, спасовать перед высотой в 
пять метров; бел. складзены да вышыні трох метраў, скачкі з вышыні дваццаці метраў, 
выкананы на вышыні дваццаці трох метраў, дасягнуць у вышыню больш за пятнаццаць 
метраў.

Таким образом, при сопоставлении русского и белорусского материала были 
выявлены следующие сходные черты: 1) в структуру предложных сочетаний с параме-
трической лексемой высота (бел. вышыня) входят как обязательный компонент параме-
трический компонент и факультативные компоненты: препозиционные первообразные 
предлоги, градуаторы и аппроксиматоры; 2) опредложиваются как словоформы един-
ственного числа параметрических лексем, так и множественного числа; 3) базовой моде-
лью образования предложных сочетаний является одиночная форма Т. п. параметричес-
кой лексемы. При целом ряде сходств существуют и определенные различия: 1) в русском 
и белорусском языках с параметрическим компонентом функционирует разное количе-
ство препозиционных первообразных предлогов; 2) в белорусском языке из парадигмы 
параметрического предлога выпадает форма Д. п.; 3) большее количество моделей обра-
зования предложных сочетаний в белорусском языке за счет наличия трех компараторов 
и склоняемости компаративов. Сходства обусловлены близкородственностью языков и 
одинаковыми коммуникативными задачами говорящих, а различия – национальным сво-
еобразием языковых систем.
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ПрагмаЛінгвіСтичні ХараКтЕриСтиКи мовЛЕннЄвого  
Жанру ПривітаннЯ: ЗміСт СоЦіаЛЬниХ роЛЕй мовЦів

(на матеріалі чеської мови)

Йдеться про одну з регістрових характеристик дискурсу – зміст соціальних ролей 
мовців, досліджується її вплив на мовленнєвий жанр привітання, а саме на етапі вибору 
засобів привітання. Визначається міра залежності чеських привітальних формул від 
ситуативного контексту й конфігурації соціальних ролей мовців.

Ключові слова: регістр дискурсу, зміст соціальних ролей комунікантів, ситуатив-
ний контекст, мовленнєвий жанр привітання

The article traces one of the register characteristics of discourse – the content of speakers’ 
social roles. It deals with the influence of speech genre of greeting, namely on the stage of 
choosing the means of greeting. The article considers the measure of dependence of Check 
greeting models on the situation context and configuration of speakers’ social roles.

Key words: register of discourse, context of communicative social roles, situation context, 
speech genre of greeting.
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Моделі контексту можна сконцентрувати у межах трьох понять: поле, або тематична 
сфера, простір дії комунікації (field); зміст (конфігурація) соціальних ролей учасників 
комунікації (tenor); специфіки каналу комунікації (mode). Ця оригінальна семіотична мо-
дель запропонована М. Халідейем, де протиставляються типи лінгвістичних ситуацій 
згідно з трьома параметрами: що відбувається, хто бере участь й яку роль відіграє мова. 
Усі три величини разом створюють «регістр», або сферу знань і засобів вираження, що 
визначаються ситуацією. Ситуативні типи або соціальні контексти мають три виміри: 
поле, тональність, модус. До поняття змісту (конфігурації) соціальних ролей , тональ-
ності належать різні виміри контексту, пов’язані з тим, у яких соціальних стосунках пе-
ребувають учасники комунікації (начальник, підлеглий, батьки, друзі та інше) [4: 26].

Нашим завданням є виявити рівень впливу конфігурації соціальних ролей мовців 
і міри формалізації ситуації на акт привітання, тобто простежити комунікативну пове-
дінку соціальної групи «молодь-студенти» під час привітання у офіційній і неофіційній 
ситуаціях, зважаючи на асиметрію стосунків між комунікантами.

Регістрові характеристики дискурсу вказують на залежність вибору  стратегій, так-
тик, засобів мовного втілення від ситуативного чинника, специфіки каналу комунікації, 
тематики спілкування та ролей учасників. Не до кінця ще з’ясована природа регістрових 
характеристик дискурсу: з одного боку останні знаходяться під впливом ситуативного 
контексту, тобто по відношенню до нього є вторинними, з іншого боку – з позиції адре-
санта (семасіологічна позиція) регістрові характеристики організовують процес кому-
нікації, отже є первинними відносно зовнішнього контексту спілкування [2: 114]. Регі-
строві характеристики дискурсу, а саме регістр конфігурації соціальних ролей, враховує 
вплив різних вимірів контексту. 

З метою вияснення впливу конфігурації соціальних ролей мовців на вибір мовних 
формул привітання нами було проведене опитування 120 респондентів –  чеських студен-
тів (м. Брно, Оломоуц) у віці 16–23 років. Питання анкети враховували такі субстанціо-
нальні й реляційні характеристики адресантів: вік, соціальний статус, міра знайомства 
з адресатом, стать. Усі вищенаведені ознаки накладаються на опозицію ситуативного 
контексту за принципом:  ситуація офіційна / неофіційна. Свідоме звуження кола інфор-
мантів до однієї соціальної групи дасть змогу  дослідити привітання як у ідіоетнічному, 
так і у соціально-стратифікаційному плані, тобто чеські привітання вивчаються не лише  
у прагматичному й ситуативному контекстах, а й у соціально-стратифікаційному: буде 
з’ясовано особливості молодіжних привітань. Респондентам було запропоновано такі 
питання: 

1.Jak se zdravíte v neoficiální situaci (na ulici, v obchodě):
se starším člověkem (podle věku, společenského postavení):• 
s mladším člověkem (podle věku, společenského postavení):• 
známými:• 
neznámými:• 
s člověkem opačného pohláví:• 

2.Jak se zdravíte v oficiální situaci (v zaměstnání, ve škole):
se starším člověkem (podle věku, společenského postavení):• 
s mladším člověkem (podle věku, společenského postavení):• 
známými:• 
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neznámými:• 
s člověkem opačného pohláví• : 

Як Ви вітаєтеся у неофіційній ситуації ( на вулиці, в магазині) – із стар-
шою (за віком і соціальним статусом) людиною? молодшою (за віком, соці-
альним статусом)? особою протилежної статі?’ Відповіді респондентів, які є, 
по суті, мовними реакціями на стереотипні контексти (ситуації), відображе-
ні у формі стандартних вербальних знаків, ми називатимемо терміном, уведеним  
Н. Ф. Баландіною (див. Баландіна 2002) – прагматичні кліше (ПК) [1: 7]. ПК є се-
мантично, синтаксично й прагматично осмисленими. Тому і аналіз  таких прагматично 
осмислених вербальних знаків має здійснюватись з погляду контекстуальності й функці-
ональних взаємозв’язків з урахуванням ситуативного контексту як суттєвого фактору, що 
впливає на мовний вибір коммунікантів.

Аналіз ПК привітання відбуватиметься за такою схемою:
1. За етнолінгвокультурою – загальна характеристика формул МЖ привітання у іді-

оетнічному аспекті .
2. За чинником ситуативного контексту і конфігурацією соціальних ролей мовців 

і  впливом цих факторів  на вибір засобів привітання у кількісному і якісному співвід-
ношенні.

Згідно з результатами анкетування за етнолінгвокультурою найбільш нейтральним і 
універсальним чеським привітанням є формула: Dobrý den ‘добрий день’. На основі цієї 
формули утворено ряд модифікацій – розмовних форм: 

Dobrý den ‘доброго дня’; Dobrý ‘добрий день’; Dobrej ‘добридень’; Dobrý den 
(podání ruky); ‘доброго дня (подаю руку)’; Dobrý deňa ‘добрий день’. 

Похідні формули виникли шляхом утинання, спрощення та діалектного впливу, а 
тому є замінниками ПК Dobrý den ‘ Доброго дня’ у симетричному спілкуванні, що додат-
ково експлікують фамільярне , дружнє ставлення до адресата, узуальні лише у неінсти-
туалізованій ситуації. Як бачимо, еліптичні форми нейтрального ПК здатні впливати на 
подальшу тональність спілкування. У офіційній ситуації також досить частотними є фор-
мули  на основі ад’єктиву Dobrý ’добрий’: Dobrý večer ’Доброго вечора’; Brývečer ‘До-
брий вечір’; Dobré ráno ‘Доброго ранку’; Krásné ráno ‘Гарного ранку’; Dobré odpoledne 
‘Доброго полудня’; Dobré dopoledne ‘ Доброго полудня’. 

Примітним є те, згідно з результатами проведеного аналізу чехи єдині з досліджу-
ваних етнолінгвокультур (арабської і української) доволі послідовно  й детально дифе-
ренціюють привітання  за порою дня, хоча цей факт суперечить результатам, викладеним 
у праці Баландіної «Функції і значення чеських прагматичних кліше у комунікативно-
прагматичному аспекті», де автор стверджує, що чехам на сучасному етапі непритаманна 
диференціація привітальних формул за часовою ознакою [2: 108]. Результати нашого до-
слідження свідчать, що для мовлення чеської молоді членування привітальних формул за 
часовою ознакою є досить актуальним.

По-різному виявляє себе динаміка фамільярних вітань, з одного боку, і високої то-
нальності та нейтральних, з другого. Найбільш динамічними під впливом моди є вітання 
дітей, підлітків. Так , вітання Nazdar ‘ Здоров’, що виникло у надрах соколярського руху, 
з часом стало дружнім вітанням, інколи у фамільярних формах [2: 109]. Сфера ужитку 
цієї формули, а також її похідних демінутивів – спілкування з однолітками, молодшими. 
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Респонденти вказали такі привітальні формули із спільним коренем Nazdar, що склада-
ється із нейтральної формули і похідних прагматичних синонімів: Nazdar  ‘Здоров’; Zdar 
‘Здоров’; Zdarec ‘ Здоровки’; Nazdárek ‘Здоровки’.

Популярними молодіжними привітаннями фамільярної тональності є формули, що 
характеризуються високим рівнем динамічності, що загалом притаманна молодіжному 
мовленню. Від поданих ПК утворені численні варіації , як правило у низькій тональнос-
ті, які можна вважати маркерами молодіжного стилю привітань, оскільки у мовленні 
людей старшого віку вони не надто популярні. Привітання ahoj ‘привіт’ є  домінант-
ною нейтральною формулою , зверненою до молодших і знайомих адресатів, а також 
адресатів протилежної статі переважно в неофіційній ситуації, від цього ПК утворені 
похідні стилістичні й експресивні синоніми. Популярним молодіжним привітанням є і 
запозичене Čau ‘Чао’, що одночасно може виконувати функцію і прощальної формули. 
Від цієї формули також зафіксовані похідні ПК зниженої тональності. Формула ahoj, 
згідно із результатами анкетування, приблизно у шість разів (236 зафіксованих ПК ahoj 
у всіх групах адресатів проти 35 Čau) популярніше, ніж запозичене Čau. Порівняно з 
ahoj, Čau має набагато вужчу сферу свого узусу: табуйована при звертанні до старших 
і незнайомих комунікатів. Похідні одиниці Čau представлені семантичними згортками 
і демінутивами: Ahoj ‘Привіт’; Ahojky ‘Привітик’; Ahóóój ‘Привіііт’; Ahoj puso ‘Привіт, 
ціпочко’; Hoj ‘Хой’; Čau ‘Чао’; Čauko ‘Чао’; Čus’Чус’; Ciao ‘Чао’.

Оказіональним є використання ПК прощання у функції привітання: Nashledanou ‘ 
До побачення’ !, що є свідченням глузливої інтенції.

Hola ‘Хей’ Hej ‘Хай’ Aloha ‘Алоха’  - є динамічними фамільярними привітаннями, 
характерними для молодіжного спілкування.

Усі попередні привітання є ПК нейтральної або фамільярної тональності. Окрему 
групу становлять урочисті  формули високої тональності, що представлені висловлю-
ваннями з головним компонентом – перформативом з експлікованими дейктичними по-
казниками адресатності, способу і часу, а також емоційного стану. Представлені ПК екс-
плікують як психологічний стан радості від зустрічі, знайомства, а також є конвенційним 
способом привертання уваги:

Jsem rád, že tě vidím ‘радий тебе бачити’;
Rád vás poznávám ‘радий з вами познайомитись’; 
Rád tě opět vidím ‘радий знову тебе бачити’;
Pane, můžu se zeptat ‘Пане, можна запитати’.
У своїх відповідях представники чеської етнолінгвокультури вказали додаткові озна-

ки, релевантні для ситуації привітання: Jak kdy ‘як коли’; Nijak ‘ніяк’; Záleží na vzajemné 
vztahy ‘залежно від взаємовідносин’; Záleží na věku situaci ‘залежно від віку ситуації’; 
Nezdravím ‘не вітаюсь’; Záleží na věku pohlaví, situace ‘ залежно від віку, статі, ситуації’.

Як бачимо, релевантними вказано взаємовідносини комунікантів, конкретна ситуа-
ція, вік. Деякі респонденти зазвичай не вітаються першими. Серед відповідей були за-
фіксовані і два оказіональних вокативи - Pane - до старшого адресата і  puso ‘ціпочко’ 
– елемент флірту з представницею протилежною статі.

Наступним параметром дослідження є роль ситуативного контексту і конфігурація 
соціальних ролей мовців й вплив цих факторів на вибір засобів привітання в кількісному 
і якісному співвідношенні.
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Як вже зазначалося вище, регістрові характеристики дискурсу дозволяють вивчати 
контекстуально зумовлений дискурс. Дискурс, з одного боку, знаходиться під впливом 
ситуативного контексту, а з іншого (з позиції адресата) регістрові характеристики (у 
даному випадку йдеться про конфігурацію соціальних ролей) є первинними, оскільки 
впливають на подальший перебіг комунікації і задають її тональність. У соціолінгвісти-
ці розрізняють стратифікаційну і ситуативну варіативність. Стратифікаційна відобра-
жає членування мови залежно від розшарування соціальних груп населення, що існує у 
будь-якій країні світу. Вона виявляється у тих мовних відмінностях, що характеризують 
мовлення представників різних соціальних прошарків і груп. Ситуативна варіативність 
полягає у виборі окремим членом колективу або групою певних мовних одиниць відпо-
відно до ситуації комунікативного акту [4: 2]. А отже комунікативна поведінка представ-
ників стратифікаційної групи молодь-студенти під час привітання (стратегії, тематичний 
репертуар, табу, добір лінгвальних і паралінгвальних засобів) залежить як від національ-
ної специфіки так і від ситуативного контексту (офіційні-неофіційні ситуації) та конфі-
гурації соціальних ролей мовців (старший, молодший, рівний).

Результати анкетування дають змогу зафіксувати синонімічні ряди привітальних 
формул, причиною виникнення яких є диференціація ПК за чинником ситуативного 
контексту й конфігурації соціальних ролей мовців, мова йде про прагматичні синоніми. 
Йдеться про наявність кількох форм для передачі того самого змісту, про добір засобів 
залежно від системи вмотивувань. Вибір тієї чи іншої мовної форми завжди залежить від 
низки причин, що впливають на процес комунікації, серед яких виділяють насамперед 
а) мовну компетенцію особистості, тобто знання мови і вміння користуватися мовними 
ресурсами, б) комунікативну компетенцію, тобто вміння враховувати соціокультурні па-
раметри спілкування [4: 2].

Нашим завданням є встановити домінуючий фактор, що впливає на комунікативну 
поведінку студентів МЖ привітання – ситуативний контекст або конфігурацію соціаль-
них ролей мовців. У поданій таблиці наведена залежність засобів мовних засобів МЖ 
привітання від ситуативного контексту й конфігурації соціальних ролей мовців:

Кількість варіантів і домінанта синонімічного ряду привітальних формул
таблиця а

Адресат Офіційна ситуація Неофіційна ситуація
 Старший 9* - dobrý den 12 - dobrý den 
Молодший 11 -  ahoj 10 - ahoj 
Знайомий 13 -  ahoj 13 - ahoj 
 Незнайомий 9 – dobrý den 7 - dobrý den 
протилежної статі 16 – ahoj 8 - ahoj 

*цифрами позначена загальна кількість формул групи

Привітання є репліками-стимулами, конвенційними сигналами встановлення кон-
такту, а тому і рівень впливу ситуативного контексту на вибір привітальних формул є 
доволі високим, що засвідчили результати анкетування. У неофіційній ситуації кількість 
альтернатив вираження відчутно зменшується  у групі , де адресатом є комунікант про-
тилежної статі. Ситуативний контекст не впливає лише на групу «рівний адресат», що 
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свідчить про нерелевантність чиннику ситуативного контексту при спілкуванні чеських 
студентів з однолітками. Цікавим, на фоні незначного впливу рівня офіційності ситуа-
ції на чеську комунікативну поведінку є факт зменшення у два рази формул офіційної  
ситуації у групі, де адресатом є комунікант протилежної статі (16-8). Мовні засоби у офі-
ційній ситуації характеризуються в-основному, нейтральною тональністю. Найменше 
ситуативний контекст впливає на домінанту синонімічного ряду – домінантні формули 
однакові як для офіційної, так і для неофіційної ситуації. Таким чином, для ситуацій 
спілкування, що різняться рівнем офіційності \ неофіційності існує свій набір засобів 
мовної стандартизації. У чеській етнолінгвокультурі для симетричного-асиметричного 
спілкування існують свої домінантні формули: ahoj – для симетричного спілкування й 
dobrý den – для асиметричного.

Найбільша кількість альтернатив вираження представлена у групі привітань, звер-
нених до молодших і рівних адресатів у неофіційній ситуації, найменша – до незнайомих 
і старших адресатів. Вищий за соціальним статусом комунікант має право змінювати 
тональність спілкування з офіційної на дружню; нижчий за своїм соціальним статусом 
комунікант, як правило, обмежується лише нейтральними привітаннями, обираючи тим 
самим подальшу офіційну тональність спілкування. Дотримання соціальної дистанції 
для нижчого за статусом комуніканта, експліковане у виборі лише нейтральних ПК при-
вітання, є одним із способів вияву поваги до старшого адресата.

Загальною тенденцією є наявність декількох привітальних формул - варіантів у 
одній відповіді в групах молодших і рівних адресатів, наприклад: Ahoj  ‘Привіт’; Čau  
‘Чао’;  Zdar ‘Здоровки’ Dobrý den ‘ Доброго дня’.

У групі, де адресатом є старший комунікант, мовні засоби обмежуються, як прави-
ло, однією, зрідка двома формулами. Загальною є тенденція зменшення кількості варі-
антів відповідей при зміні ситуації з неофіційної на офіційну, це явище простежується у 
всіх без винятку групах. Варіанти, тобто відповіді, де вказано декілька синонімічних ПК 
служать для  зміни дистанції спілкування із соціальної на персональну, наприклад: dobrý 
den -  ahoj (група - адресат протилежної статі).

Найбільша кількість відповідей, що містила більше однієї формули, представлена у 
неофіційній ситуації, де адресантом є знайомий, молодший, протилежної статі комуні-
кант. У жодній групі не зафіксовано збільшення кількості варіантів при зміні неофіцій-
ної ситуації на офіційну, що підтверджує вплив ситуативного контексту на вибір приві-
тальних формул. Але рівень впливу чиннику ситуації на вибір ПК привітання у різних 
групах є неоднаковим. Найменше опозиція ситуації впливає на групу,  де адресатом є 
незнайомий комунікант. Чеські відповіді відрізняє помітна кількість формул із зниже-
ною тональністю – молодіжних жаргонізмів, які ми пропонуємо назвати «маркерами 
молодіжного стилю» – тих засобів, за якими відразу впізнається приналежність їх авто-
ра до стратифікаційної групи «молодь-студенти». А оскільки молодіжне мовлення як 
мовлення активного прошарку суспільства є найбільш динамічним, креативним, здатним 
підпливати впливам моди, то і маркерами студентського МЖ привітання вважаємо ПК 
із фамільярною тональністю – демінутиви, еліптичні формули, в арабській мові – діа-
лектні засоби. Узус маркерів молодіжного стилю обмежується переважно неофіційною 
ситуацією й молодшим або знайомим адресатом. Підставою зарахування цих формул 
до маркерів молодіжного стилю ми вважаємо їх експресивну й емоційну забарвленість, 
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приналежність до дружньо-фамільярної тональності, здатність налаштування подальшої 
персональної дистанції спілкування і, найголовніше, обмеженість їх узусу адресатами 
молодшими, знайомими, особами протилежної статі. Таким чином ці ПК служать для 
самопрезентації адресанта як «свого серед своїх», тобто  для засвідчення перед адре-
сатом своєї приналежності до однієї соціальної групи. Вказані формули не функціону-
ють у якості привітань до адресатів старших і незнайомих, тобто таких, яких адресанти 
– студенти не ідентифікують як «своїх», таких, що належать до однієї соціальної гру-
пи: Aloha; Hola;  Hej; Dobrej; hele; mandar; čauky; Čauko; čus; ahojky; hoj; ahojík; čágo; 
čaurs; ahooj; ahojšky; helou; čaves; heilenky; Ahóóój; Ahoj puso.

Аналіз чеського матеріалу дозволяє зробити такі висновки:
1. Ситуативний контекст є класом соціально-культурних детермінант, що частко-

во обумовлюють вибір засоби мовного втілення мовленнєвого жанру привітання. Якщо 
ситуативний контекст впливає на кількісну характеристику синонімічного ряду ПК 
привітання: універсальним є суттєве зменшення кількості формул у офіційній ситуації 
порівняно з неофіційною, то зміст соціальних ролей мовців обумовлює якісну характе-
ристику засобів мовного втілення. Для кожної групи адресатів є своє поле засобів вира-
ження із певними домінантами. Домінантна формула певної групи адресатів найчастіше 
знаходиться на периферії іншої групи. 

2. Загальною є тенденція більш ретельного вибору формули спостерігається не 
лише в офіційній ситуації, а також при привітанні до старшого й незнайомого адресата, 
тобто за умови асиметрії за рівнем: нижчий адресант→вищий адресат, а також за рівнем 
знайомства комунікантів. Це дає змогу узагальнити: чим нижчим є соціальний статус 
адресата, тим більш стандартизованими будуть засоби привітання і тому вужчим 
синонімічний ряд формул, серед яких він обирає релевантну формулу для даної си-
туації. Право зміни соціальної дистанції на персональну надається старшому адресату.

3. Представники соціальної групи «молодь-студенти» у симетричному спілкуванні 
використовують мовні засоби привітання для засвідчення своєї приналежності до од-
нієї соціальної групи з адресатом, позиціонування себе як «свого серед своїх». Тому для 
цього типу спілкування характерне використання «маркерів» молодіжного стилю, що є 
ідіоетнічними: для чеської етнолінгвокультури характерне використання сленгових ви-
разів, численних похідних однокореневих формул, утворених від нейтрального ПК.
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ЯЗЫКоваЯ игра в ПоЛитиКЕ: «игра в рЕКЛаму» 

Статья посвящена языку политической рекламы, а именно – приему языковой игры. 
Сегодня, когда в России существует большое количество политических партий, главная 
задача – привлечь внимание избирателей. Именно с этой целью в политической рекламе 
все чаще используется прием языковой игры.

Ключевые слова: политическая реклама, язык рекламы, языковая игра.
The article is devoted to language of political advertising, namely – to reception of 

language game. Today, when in Russia there is a plenty of political parties, the main task is to 
draw attention of voters. With this purpose in political advertising reception of language game 
is even more often used. 

Key words: political advertising, language of advertising, language game. 
  
Российская реклама представляет собой развивающуюся сферу деятельности, пра-

вила в которой еще только устанавливаются. В настоящее время реклама не только дви-
гатель торговли, но и стимул для речевой деятельности. Влияние рекламы сказывается 
не только на сфере потребительского рынка, но и на политической и культурной жизни 
общества, на употребление русского языка и на развитие его системы.

Главная задача копирайтера – привлечь внимание к товару, заинтересовать потен-
циальных покупателей. Помощниками в этом им могут служить инновационные и вы-
разительные средства русского языка.

В языковом плане реклама представляет собой индивидуализированную систему 
средств выражения и может быть подвергнута рассмотрению в качестве самостоятель-
ной сферы языка. Исследования в рамках общественной функции языка дает возмож-
ность принимать рекламу за одну из сфер человеческой деятельности, что позволяет рас-
сматривать ее лингвистические особенности [1: 71-72].

В рекламном тексте важно умение формировать рекламный образ с помощью раз-
личных лексико-семантических и изобразительных средств. Рекламный образ создает 
конкретное представление о товаре и вызывает определенные чувства, которые призва-
ны повлиять на поведение потенциального покупателя [2: 11].

Для достижения цели реклама ориентирована на эмоциональные и бессознатель-
ные апелляции, т. е., другими словами, реклама представляет собой универсальный ин-
струмент «психопрограммирования сознания и поведения людей в различных областях 
жизни» [1: 80].

Современная реклама формирует не только отношение предполагаемых потребите-
лей к тому или иному товару, но и непосредственно оказывает влияние на язык рекламы, 
© Кириленко М. А., 2009
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а именно – на языковые нормы. В рекламных текстах наиболее явно проявляются все 
происходящие в современном мире изменения.

Язык рекламы – это не только система лингвистических и экстралингвистических 
средств выражения, подчиняющихся, прежде всего, правилам массовой коммуникации, 
а потом уже правилам общелитературным, но и языковая структура, формирующая вос-
приятие определенной информации адресатом с учетом социолингвистических, пси-
холингвистических и лингвокультурологических особенностей той языковой среды, в 
которой данный адресат существует.  В языке рекламы может допускаться нарушение 
языковой нормы, если это необходимо для усиления воздействия. В языке рекламы экс-
прессия – норма. Нарушения нормы (литературной, этической, юридической и т.д.), ве-
дущие к созданию экспрессии в рекламном тексте, являются характерной чертой совре-
менных рекламных текстов. В языке рекламы чаще всего встречаются отступления от 
орфоэпической, грамматической и лексической норм. Нарушение литературной нормы 
может быть либо ошибкой, свидетельствующей о недостаточной компетенции авторов 
текстов, либо языковой игрой. 

Главный продукт рекламы – рекламный текст, особый тип текста, имеющий опреде-
ленные функции, реализуемый в устной или письменной форме, заранее подготовлен-
ный, обладающий автономностью, направленный на донесение до адресата определен-
ной информации, с превалирующей коммерческой целью – привлечение внимания адре-
сата к тому или иному виду товара или услуги и побуждение его сделать выбор в пользу 
рекламируемого товара или услу ги, компании и бренда. Рекламный текст должен быть 
понятным, емким, легко запоминающимся, интригующим и убедительным.

Современный рекламный текст характеризуется повышенной экспрессивностью. 
Таким образом, использование различных языковых средств в рекламном тексте влечет 
создание определенных игровых приемов.  Экспрессия, порождаемая использованием 
этих приемов, является принципом создания современных рекламных текстов. Исполь-
зование игровых приемов может привести либо к возникновению языковой игры, либо к 
возникновению коммуникативной неудачи.

Термин «языковая игра» стал одним из наиболее популярных терминов в отече-
ственном языкознании конца XX века – начала XXI века. В настоящее время языковую 
игру называют широкий круг явлений, имеющих место в разговорной речи, публицисти-
ке, художествен ной литературе, языке газет и непосредственно в рекламе. Принято счи-
тать, что впервые термин «языковая игра» употребил Л. Витгенштейн, который связывал 
с данным понятием применение языка в различных сферах общения и возможность реа-
лизации языком коммуникативной, экспрессивной, апеллятивной функций, ему же при-
надлежит широкая трактовка языковой игры как «одной из тех игр, посредством которой 
дети овладевают родным языком» [3: 4].

  Языковая игра является важной составляющей, неизменным  компонентом  рус-
ской языковой действительности. Многогранность языковой игры, отражение в ней 
как лингвистических, так и экстралингвистических проблем, выходящих за пределы 
языковой деятельности, и в настоящий момент поддерживает к ней неугасающий ин-
терес специалистов и исследователей различных областей науки, которые не просто 
изучают и исследуют языковую игру как отражение в современном языке различных  
жизненных реалий (лингвисты, литературоведы, психологи, социологи), но и находят ей 
практическое применение (журналисты, рекламисты, политики).
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В современной русистике сложилась устойчивая традиция в понимании языковой 
игры как сознательного эксперимента, имеющего установку на творчество. Под языко-
вой игрой в рекламном тексте мы понимаем осознанное нарушение стереотипа, зако-
номерностей функционирования языковых единиц в определенном окружении и нормы 
в языковом понимании социума и конкретного индивида, используемое для усиления 
выразительности рекламного текста с определенной материальной целью – продажей 
рекламируемого товара или услуги. 

Рекламный текст может вовлечь потребителя в игру независимо от того, является 
ли эта игра намеренной или нет. Этому во многом способствует и тот факт, что с точки 
зрения потребителя реклама – это прежде всего игра, а потом уже информация о товаре 
или услуге, причем не всегда достоверная и серьезная. Мы полагаем, что языковая игра 
в рекламном тексте является двойственной по своей природе, ее можно рассматривать 
как с позиции порождения, так и с позиции восприятия.

Механизмы реализации языковой игры в языке рекламы – это совокупность линг-
вистических приемов, обеспечивающих привлечение внимания реципиента. При реали-
зации языковой игры в рекламном тексте может произойти коммуникативная неудача. 
Причины коммуникативной неудачи бывают следующими: 1) автор использовал опреде-
ленные языковые средства с одной целью – привлечь внимание потребителя,  но не учел 
все возможные варианты интерпретации языковой единицы; 2) автор не учел возможной 
двусмысленности, связанной с восприятием рекламного текста; 3) автор завысил языко-
вую компетенцию массового потребителя.

Политическая реклама с полным основанием может считаться частью коммуникатив-
ного комплекса политического маркетинга, который представляет собой стройную систе-
му действий, предпринимаемых политическими организациями, в своей предвыборной 
деятельности опирающимися на результаты пристального изучения настроений избирате-
лей и их готовности поддержать своими голосами претендентов во властные структуры.

Язык политической рекламы должен полностью соответствовать основным задачам 
кампании. Но, вместе с тем, не стоит пренебрегать реальным предназначением исполь-
зуемого текста, его ролью в данной конкретной ситуации.

Дело все в том, что текст политической рекламы наделяется совершенно определен-
ными функциями. 

Язык политической рекламы как раз и определяет эффект воздействия, основанный 
на грамотном использовании целого ряда языковых феноменов и закономерностей. Гово-
ря о языке политической рекламы, мы имеем ввиду использование языка в совершенно 
определенных узкопрофессиональных целях, результатом чего, как раз, и является по-
явление текстов, ориентированных на вполне определенную аудиторию.

Для рекламы вообще и для рекламы политической в частности, характерным яв-
ляется использование игры образов и слов, использование идиом и искажения слов, 
необычное использование знаков препинания и прочее. И, чаще всего, именно это, а 
вовсе не повторяющие друг друга почти дословно обещания кандидатов, осуществляет 
кардинальное воздействие на носителей власти.

Не менее активно язык политической рекламы использует разговорные выражения 
и слэнг. Довольно часто рекламные тексты написаны так, чтобы напоминать собой уст-
ную разговорную речь. Причем количество возможных отклонений от обычной языко-
вой нормы не ограничивается ничем.
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Однако следует отметить, что несмотря на кажущуюся привлекательность подобно-
го использования возможностей языка политической рекламы, чрезмерное увлечение их 
использованием может оказать действие, совершенно противоположное ожидаемому.

Такое обязательно произойдет в том случае, если текст превратится в набор негра-
мотно (или не к месту) написанных слов. Языковые правила, конечно, можно нарушать, 
но нарушать их следует строго определенным образом. Хотя бы для того, чтобы ни у 
одного человека не возникла мысль о неграмотности претендента на власть.

В качестве характерных примеров языковой игры, отметим следующие названия 
политических организаций: СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ и Российскую демократическую пар-
тию «ЯБЛОКО». В случае с названием СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ языковая игра состоит в 
возможности двойственного толкования словосочетания «правые силы»: это 1) полити-
ческое «правое» крыло, представляющее интересы крупного бизнеса, 2) справедливые, 
правдивые, истинные силы. Название партии содержит в себе риторический прием – 
метафору. В случае с Российской демократической партией «ЯБЛОКО» языковую игру 
можно разглядеть в образовании самого бренда «ЯБЛОКО» (первые буквы фамилий 
трех организаторов партии). Кстати, именно поэтому «ЯБЛОКО» должно писаться толь-
ко прописными буквами. 

СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ и Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» могут по-
зволить себе такую «роскошь», как использование языковой игры, так как они представ-
ляют интересы наиболее образованной и интеллектуальной части общества.

Таким образом, можно сказать, что за счет использования приема языковой игры, 
политические партии уже лишь своим названием могут привлечь избирателя.   
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ПроБЛЕма БЕЗоПаСноСти СтранЫ в ПоЛитичЕСКом  
диСКурСЕ СШа

В статье речь идет о таком атрибуте (компоненте) одной из ключевых ценно-
стей политического дискурса – патриотизма, как «Безопасность страны». Автор по-
казывает, что обращения к данной проблеме в политическом дискурсе можно свести 
к определенным схемам реализации атрибута, а сами реализации атрибута, помимо 
своего непосредственного значения, имеют импликации, способствующие повышению 
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аксиологического статуса говорящего и понижению аксиологического статуса его оп-
понента. Все основные схемы реализации и импликации исследуемого атрибута подроб-
но анализируются автором.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая лингвистика, ценности, ак-
сиология.

The article deals with the problem of the safety of the country, an attribute (component) 
of one of the central values of political discourse, patriotism.  The author shows that many 
realizations of the attribute in question in political discourse are made according to a limited 
number of schemes and have, beside their direct meaning, implications that play an important 
part in establishing the axiological status of the speaker and reducing the axiological status of 
his opponent. All the basic schemes and implications are analyzed in the article in detail. 

Key words: political discourse, political linguistics, values, axiology.

В настоящей статье речь идет о проблеме безопасности страны, как она была пред-
ставлена в предвыборной кампании 2004 г. в США. Данная проблема являлась одной из 
ключевых в исследуемом политическом нарративе. События 11 сентября 2001 г. нагляд-
но продемонстрировали американцам реальность угрозы мирового терроризма и уязви-
мость их страны перед этой угрозой. Вопрос безопасности страны в целом, защиты от 
внешней угрозы встал перед американцами острее, чем когда-либо. 

Безопасность страны мы рассматриваем в качестве одного из атрибутов (относи-
тельно самостоятельных компонентов) аксиологической константы ПАТРИОТИЗМ 
(условно этот атрибут можно обозначить «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/»). Ак-
сиологические константы (или аксиологические инварианты), представляющие собой 
особый подвид дискурсем (структур, являющихся составной частью индивидуального 
и/или социального уровня политического дискурса и находящих конкретную реализа-
цию (дискурсивные реализации или дискурсивные варианты) на перцептивно-речевом 
уровне дискурса), – это  разделяемые значительной частью общества ценности, играю-
щие ключевую роль в оценке избирателем слов и действий политика [1] (о структуре 
политического дискурса см. тж. [2]). Реализации аксиологических констант в полити-
ческом дискурсе, помимо основного смысла, имеют импликации, играющие  важную 
роль в двух ключевых оценочных процессах в политическом дискурсе – гипераксиома-
тизации и анаксиоматизации. Анаксиоматизация – это процесс перемещения языковой 
личностью политика (A) посредством лингвистических и паралингвистических средств 
потенциально нейтрального или положительно маркированного (для говорящего и/или 
слушателей, а также для стороннего наблюдателя) объекта (B) по оси модальности впра-
во� с целью создания у реципиентов определенного отношения (r) к объекту (B) и/или 
(косвенно) к другим объектам. Гипераксиоматизация – это процесс перемещения язы-
ковой личностью политика (A) посредством лингвистических и паралингвистических 
средств потенциально нейтрального или отрицательно маркированного (для говорящего 
и/или слушателей, а также для стороннего наблюдателя) объекта (B) по оси модальности 
влево с целью создания у реципиентов определенного отношения (r) к объекту (B) и/или 
(косвенно) к другим объектам. Гипераксиоматизацию говорящего целесообразно обозна-
чить термином легитимизация. Осуществлению гипераксиоматизации/анаксиоматиза-
ции говорящего и его оппонента способствуют импликации, которые имеют реализации 
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аксиологических констант в политическом дискурсе: импликация гипераксиоматизации/
анаксиоматизации 1) (наличие/отсутствие данной аксиологической константы в дискур-
сивном мире говорящего/оппонента в качестве плюс-ценности (части «своего мира»)), 
импликация гипераксиоматизации/анаксиоматизации 2) (соответствие/несоответствие 
поступков говорящего/оппонента как частного лица данной дискурсеме), импликация 
гипераксиоматизации/анаксиоматизации 3) (соответствие/несоответствие поступков го-
ворящего/оппонента как политического деятеля данной дискурсеме) [4]. 

Исследуемый атрибут (условно его можно обозначить как «ПАТРИОТИЗМ /безо-
пасность страны/») всегда присутствует в аксиологическом инварианте ПАТРИОТИЗМ 
(пусть и потенциально), но в исследуемом политическом нарративе он выдвинулся на 
первый план, став дискурсемообразующим. 

Поскольку проблема безопасности страны в подавляющем большинстве случаев 
увязывалась говорящими с борьбой с терроризмом, можно утверждать, что атрибуту 
«ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» в области «чужой мир» дискурсивного мира 
выступающих в качестве минус-ценности противостоит именно концепт ТЕРРОРИЗМ.

Безопасность страны в условиях внешней угрозы предполагает (как минимум, от 
политиков, часто – и от простых граждан) некие действия по ее защите. Таким образом, 
защита страны становится частью атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/», а 
сам атрибут приобретает в значительной степени деятельностный характер. 

Можно предположить, что конкретные реализации данного атрибута будут вклю-
чать в себя следующие компоненты (в различных комбинациях):

1) наименование атрибута (безопасность – safety, security);
2) маркеры атрибута ПАТРИОТИЗМ, являющиеся наименованиями страны, т.е. 

объекта, подлежащего защите;
3) лексические единицы, обозначающие сам процесс защиты (to protect, protection, 

to defend, defense). Эту лексико-семантическую группу можно считать маркерами атри-
бута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/». 

Действительно, типичные реализации данного атрибута соответствуют следующим 
схемам:

1) «маркеры атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» + маркеры ценно-
сти ПАТРИОТИЗМ»: I have a choice to make: Do I trust a madman and forget the lessons 
of September the 11th, or take action to defend this country? Given that choice, I will defend 
America every time. (Applause.) [5] Our strategy is clear. We will defend the homeland; we’ll 
strengthen our intelligence services; we’ll transform the all-volunteer army – and we’ll keep it 
an all-volunteer army. (Applause.) [5] Fourth, we will protect the homeland. [6] Three years 
after the deadliest attack in our nation’s history, George Bush still hasn’t done what’s necessary 
to protect America because he’s too busy protecting his tax cuts for the wealthy and the well-
connected. [6] 

2) «наименование атрибута (+ маркер ценности ПАТРИОТИЗМ (наименование 
страны))»: Our differences on keeping the security of the country and protecting our families 
are vast. [5] This president thought it was more important to give the wealthiest people in 
America a tax cut rather than invest in homeland security. [6] 

Вместо маркеров ценности ПАТРИОТИЗМ в реализациях анализируемого атрибута 
нередко использовались субституты. Субституты маркеров/наименований атрибута/цен-
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ности – это лексические единицы, регулярно или окказионально использующиеся в реа-
лизациях атрибута/ценности и соответствующие маркерам/наименованиям этого атрибу-
та/ценности по функции в схеме реализации атрибута/ценности, но не являющиеся сами 
маркерами данного атрибута/ценности. Они как бы заполняют слоты в приводимых нами 
схемах реализаций атрибутов, но сами по себе не являются маркерами или наименования-
ми реализуемого атрибута. Субституты в свою очередь могут являться маркерами другой 
ценности/атрибута, либо не относиться ни к какой ценности вообще (во всяком случае, в 
данном контексте). Функциями субститутов являются создание дополнительных конно-
таций, установление более тесного контакта с аудиторией, усиление воздействия на нее 
(все это нередко за счет реализации дополнительных аксиологических инвариантов или 
их отдельных атрибутов), а также привнесение чисто стилистического разнообразия в 
речь политика. В исследуемом политическом нарративе в функции субститутов маркеров 
аксиологического инварианта ПАТРИОТИЗМ в реализациях атрибута «ПАТРИОТИЗМ /
безопасность страны/» выступали следующие лексические единицы:

1) личные, притяжательные и возвратные местоимения первого лица множествен-
ного числа. Целью их использования является установление более тесного контакта с ау-
диторией. Они создают впечатление общности интересов аудитории и политика, способ-
ствуют его легитимизации. В отдельных случаях они, по-видимому, могут выступать в 
качестве маркеров аксиологического инварианта «разделение мира на «своих» и чужих». 
К этой же группе можно отнести местоимения второго лица. Их употребление в качестве 
субститутов во многом сходно с использованием местоимений первого лица, но не имеет 
легитимизирующих импликаций. Ниже мы приводим примеры использования данных 
субститутов, распределенные по схемам реализации исследуемого атрибута. 

Схема 1. My opponent just said something amazing. He said Osama bin Laden uses the 
invasion of Iraq as an excuse to spread hatred for America. Osama bin Laden isn’t going to 
determine how we defend ourselves.  [5] Our most solemn duty is to protect you. Can you 
imagine taking an international poll of nations to determine whether or not we need to protect 
you? [5] Even as we stay on the offensive against the terrorists, we’ve got to strengthen our 
defense. [6] 

Схема 2.  I recognize that taking Saddam Hussein out was unpopular. But I made the 
decision because I thought it was in the right interests of our security. [5] Let me just make it 
clear: I will never allow any country to have a veto over our security. [6];

2) лексические единицы, обозначающие американскую нацию/американский на-
род. Статус лексических единиц nation (и однокоренных) и people в реализациях ис-
следуемого атрибута можно рассматривать двояко. С одной стороны о них, безусловно, 
можно говорить как о маркерах аксиологического инварианта ПАТРИОТИЗМ в целом, 
поскольку понятия «народ», «нация» являются ключевыми для политического дискурса. 
Но с другой стороны, в политическом дискурсе можно четко выделить такой атрибут, как 
«гипераксиоматизация населения страны («ПАТРИОТИЗМ / население страны/», в дан-
ном контексте его можно обозначить как «ПАТРИОТИЗМ /американский народ/»). Вы-
шеупомянутые лексемы являются наименованиями данного атрибута. Соответственно, 
можно предположить, что в рамках реализации атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность 
страны/» дополнительно реализуется атрибут «ПАТРИОТИЗМ/население страны/». О 
полноценной реализации в данном случае говорить, безусловно, сложно (хотя бы по-
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тому, что в этих реализациях отсутствуют какие-либо показатели гипераксиоматизации), 
но оттенок значения данного атрибута в подобных реализациях, по-видимому, присут-
ствует. 

Схема 1. I will never relent in our nation’s defense, whatever it takes. (Applause.) [5] 
Our job is not to conduct international opinion polls, but to defend the American people. 
(Applause.) [5] My highest obligation will be to protect the American people, and I won’t let 
anything get in the way. [6] President Bush said during the debates that we don’t have enough 
money to do what we must to keep Americans safe because he’s determined to hold on to his 
tax cut for the wealthiest one percent of Americans. [6];

Схема 2. During this campaign, we’ve heard a lot of bold talk from Senator Kerry, but it 
cannot disguise a 30-year record of coming down on the wrong side of virtually every major 
national security issue. [5] I will never give any nation or international institution a veto over 
our national security. [6] 

3) Маркеры аксиологического инварианта СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ.  Принцип, по 
которому происходит субституция, здесь такой же, как и в первых двух группах: безопас-
ность страны подразумевает безопасность каждого. Можно говорить, что при использо-
вании субститутов происходит конкретизация значения атрибута: country – безопасность 
всех и всего, что имеет отношение к моей стране we/you – всех и меня в том числе family 
– моих родственников. В отличие от реализации атрибута «ПАТРИОТИЗМ/население 
страны/» при использовании предыдущей группы субститутов, реализация аксиологи-
ческого инварианта СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ, наряду с атрибутом «ПАТРИОТИЗМ /
безопасность страны/» здесь очевидна. 

Схема 1. During our debates, it became clear we have a different attitude about how to 
protect American families. He said America must pass a global test before we commit force. [5] 

Схема 2. The final choice – the final choice in this election is the most important of all 
because it concerns the security of your family. [5] The security of our families are – is at 
stake. We’ve got to be firm and resolved. [5] 

Как мы уже отмечали, обеспечение безопасности страны, защита страны всегда 
предполагают некие действия, поэтому атрибут «ПАТРИОТИЗМ /безопасность стра-
ны/» носит в значительной степени деятельностный характер. Логично предположить, 
что для большинства его реализаций характерны импликации 2 либо 3, тем более что 
его типичные маркеры to defend и to protect являются акциональными глаголами (т.е. 
деятельностный тип импликаций заложен уже в семантике типичных маркеров данно-
го атрибута). Рассмотрим импликации, выражаемые реализациями данного атрибута, на 
конкретных примерах. 

I defended this country as a young man and I will defend it as President. [6] Мы на-
блюдаем здесь две типичные реализации исследуемого атрибута, состоящие из мар-
кера атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» – акционального глагола to 
defend  и маркера ценности ПАТРИОТИЗМ – обозначения страны (во втором случае 
замененного личным местоимением). Субъектом в обоих случаях является говорящий, 
следовательно, в обоих случаях мы имеем дело с импликацией гипераксиоматизации 
(легитимизации). В первой части сложносочиненного предложения говорящий имеет в 
виду свою службу во Вьетнаме (естественно, до начала политической деятельности), по-
этому в данной реализации заложена импликация гипераксиоматизации 2: «Я следовал  
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атрибуту «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» в своей частной жизни / атрибут «ПА-
ТРИОТИЗМ /безопасность страны/» входит в мой дискурсивный мир на правах атрибута 
плюс-ценности ПАТРИОТИЗМ». Во второй части предложения речь идет о гипотети-
ческой деятельности говорящего на посту Президента, следовательно, мы имеем дело 
с импликацией 3, которую можно сформулировать следующим образом: «Я буду следо-
вать атрибуту «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» в своей политической деятель-
ности (на посту Президента) / Атрибут «ПАТРИОТИЗМ/безопасность страны/» входит в 
мой дискурсивный мир на правах атрибута плюс-ценности ПАТРИОТИЗМ». Глобальная 
импликация, заложенная в предложении, будет иметь вид: «Я следовал атрибуту «ПА-
ТРИОТИЗМ /безопасность страны» в своей частной жизни, и (следовательно) я буду 
следовать атрибуту «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» в своей политической дея-
тельности (на посту Президента)». 

The most solemn duty of the American President is to protect you, is to protect the 
American people. [5] Две реализации атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» 
включают в себя маркер данного атрибута (to protect) и субституты маркеров ценности 
ПАТРИОТИЗМ (you, the American people).  Фразу  the most solemn duty также можно 
включить в данную дискурсивную реализацию, рассматривая ее как маркер гипераксио-
матизации. Очевидно, что в данном высказывании речь идет об отношении говорящего 
к данному атрибуту, что легко подтверждается при помощи экспликации иллокутивной 
силы высказывания: I think/believe that the most solemn duty of the American President is 
to protect you, is to protect the American people. Это высказывание можно переформули-
ровать следующим образом: «Я (A) считаю самым главным долгом американского Пре-
зидента (r) реализацию атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/ (B)». Таким об-
разом, данное высказывание имеет импликацию 1: «Я разделяю атрибут ПАТРИОТИЗМ 
/безопасность страны/» / Атрибут ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» входит в мой 
дискурсивный мир на правах атрибута плюс-ценности ПАТРИОТИЗМ». 

He is a committed liberal, and I am a compassionate conservative. (Applause.) He’s voted 
to cut our intelligence budget and major weapons systems; I am for a strong national defense. 
(Applause.) [5] Данный фрагмент текста несколько более сложен для анализа. Рассмотрим 
вначале вторую часть бессоюзного предложения. В нем мы имеем реализацию атрибута 
«ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» по схеме «маркер реализуемого атрибута + суб-
ститут маркера ценности ПАТРИОТИЗМ». Статальный характер сказуемого и подлежа-
щее, выраженное личным местоимением первого лица единственного числа I указывают 
на то, что в предложении заложена импликация 1: «Я разделяю атрибут «ПАТРИОТИЗМ 
/безопасность страны/» / Атрибут «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» входит в мой 
дискурсивный мир на правах атрибута плюс-ценности ПАТРИОТИЗМ». 

В анализируемом предложении в целом содержится противопоставление говоряще-
го и его оппонента (на что указывает, в том числе, и характер предшествующего пред-
ложения). Учитывая, что во второй части предложения говорящий заявляет о своей под-
держке конкретного атрибута, логично будет предположить, что говорящий и оппонент 
противопоставляются по одному из двух параметров:

1) одинаковое (одинаково положительное) отношение к разным атрибутам (при 
этом атрибут, разделяемый оппонентом говорящего должен входить в область «чужого 
мира» в дискурсивном мире аудитории);
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2) различное отношение к одному и тому же атрибуту (в данном случае, положи-
тельное со стороны говорящего и отрицательное со стороны его оппонента). 

Рассмотрим вначале сказуемое первой части предложения. Глагол to vote является 
акциональным, но определяющим при анализе политического дискурса в данном случае 
является не столько формальное отнесение его к какому-либо классу, сколько значение 
данного конкретного глагола. Голосование – одна из наиболее важных составляющих 
деятельности члена парламента, принимая те или иные законы, парламент регулирует 
различные сферы жизни страны. Следовательно, глагол to vote является недвусмыслен-
ным показателем реализации в предложении импликации 3. Можно сказать, что он явля-
ется маркером данной импликации. 

Рассмотрим теперь характер данного конкретного голосования. Если оппонент 
говорящего проголосовал за урезание бюджета чего-либо, из этого реципиенты одно-
значно сделают вывод, что данный объект занимает низкий аксиологический статус в 
дискурсивном мире голосующего политика. Поскольку в различных частях предложе-
ния противопоставляется различное отношение (r) различных субъектов (A), очевидно, 
что объект отношения (B) должен быть одним и тем же. Следовательно, и в первой ча-
сти предложения реализуется атрибут «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/», а сама 
реализация имеет импликацию «Мой оппонент не следует атрибуту «ПАТРИОТИЗМ /
безопасность страны/» в своей политической деятельности / Атрибут «ПАТРИОТИЗМ 
/безопасность страны/» не входит в его дискурсивный мир на правах атрибута плюс-
ценности ПАТРИОТИЗМ». Фразу our intelligence budget and major weapons systems мож-
но рассматривать двояко: с одной стороны, можно говорить о безмаркерной реализации 
атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» в данном фрагменте, поскольку в нем 
отсутствуют типичные показатели реализации данного атрибута, рассмотренные нами 
ранее. Но поскольку понятия intelligence и weapons systems имеют непосредственное от-
ношение к обеспечению безопасности страны, мы можем также рассматривать эти лек-
семы как маркеры анализируемого атрибута. 

Помимо терроризма, проблема безопасности страны в выступлениях Дж. Керри 
могла увязываться с энергетической независимостью: And I will pursue a plan to make 
America independent of Mideast oil… so that no country holds our security over a barrel of 
oil. [6] For the sake of our children…for the sake of our security … for the sake of our economy 
… for the sake of our environment … we must meet that challenge and make America energy 
independent of Mideast oil.  [6] 

Структуру дискурсивных реализаций в данном случае можно представить следую-
щим образом: «наименование атрибута (security) + маркер аксиологического инварианта 
ПАТРИОТИЗМ (наименование страны) / субститут маркера аксиологического инвари-
анта ПАТРИОТИЗМ (national) + наименование (потенциальных) чужих (Mideast, foreign 
countries)». Характер подлежащего и сказуемого указывает на импликацию гипераксио-
матизации (легитимизации) 1 (we must (meet that challenge)) и импликацию гипераксио-
матизации (легитимизации) 3 (I will pursue (a plan)). 

Таким образом, атрибут «ПАТРИОТИЗМ /безопасность страны/» имеет деятель-
ностный характер, а его реализация рассматривается как важное требование для полити-
ка. Следовательно, типичными импликациями для его реализаций являются импликация 
гипераксиоматизации (легитимизации) 3 и импликация анаксиоматизации 3. Действия 
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по обеспечению безопасности страны также могут рассматриваться как некий объект, 
к которому политик может относиться определенным образом (он может быть готов/не 
готов их выполнить, убежден/не убежден в необходимости их выполнения и.т.д.). Таким 
образом, характерными для данного атрибута также являются импликация гипераксио-
матизации (легитимизации) 1 и импликация анаксиоматизации 1. Типичными схемами 
реализации данного атрибута являются «маркеры атрибута «ПАТРИОТИЗМ /безопас-
ность страны/» + маркеры ценности ПАТРИОТИЗМ» и «наименование атрибута (+ мар-
кер ценности ПАТРИОТИЗМ (наименование страны))». Вместо маркеров ценности ПА-
ТРИОТИЗМ нередко могут использоваться их субституты. 
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СЕмантичні нЕоЛогіЗми 
 в СуСПіЛЬно-ЕКономічній ЛЕКСиЦі

(на прикладі англомовних періодичних видань 1997-2007 рр.)

Статтю присвячено семантичним неологізмам у текстах суспільно-економічного 
змісту сучасних англомовних періодичних видань. На новітньому мовному матеріалі 
розглядаються основні напрями семантичної переорієнтації лексичних одиниць через 
механізми термінологізації, детермінологізації, транстермінологізації, використання 
концептуальних метафор, метонімії, евфемізмів, які визначають якісні зміни сучасної 
мови преси.

Ключові слова: семантичні неологізми, суспільно-економічна лексика, семантичні 
зміни, концептуальні метафори.

Статья посвящена семантическим неологизмам в текстах общественно-
экономического содержания современных англоязычных изданий. На новейшем 
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языковом материале рассматриваются основные направления семантической переори-
ентации лексических единиц посредством механизмов терминологизации, детермино-
логизации, транстерминологизации, использования концептуальных метафор, мето-
нимии, эвфемизмов, которые определяют качественные изменения современного языка 
прессы.

Ключевые слова: семантические неологизмы, общественно-экономическая лексика, 
семантические изменения,концептуальные метафоры.

This article is dedicated to the semantic neologisms in certain texts of social and economic 
content in English-speaking periodicals. The main semantic changes in social and economic 
lexis through mechanisms of terminologisation, determinologisation, transterminologisation, 
using conceptual metaphors, metonymy, euphemisms have been considered there on the basis 
of modern materials.

Key words: semantic neologisms, social and economic lexis, semantic changes, conceptual 
metaphor.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть у словниковому складі англійської мови 
відбулися значні кількісні та якісні зміни, спричинені економічною глобалізацією, ди-
намічним розвитком бізнесу, впровадженням в економічне життя сучасних технологій. 
Інновації останніх десятиліть у суспільно-економічній лексиці відбуваються не лише за 
рахунок формування нових словотворчих елементів і моделей, а й значною мірою за-
родженням нових механізмів і засобів семантичного розвитку. Аналіз публіцистичних 
текстів суспільно-економічного змісту, зокрема в “Newsweek”, “The Washington Post”, 
“Time”, “Business Week”, “The Independent”, “The Guardian” (1997-2007) дає підстави 
виділити три найпомітніші напрями функціональної переорієнтації лексичних оди-
ниць: термінологізацію слів загальновживаної мови (niche - прибуткова частина ринку, 
presence - активність компанії на певному ринку), детермінологізацію та транстерміно-
логізацію [1]. Рушійною силою процесу детермінологізації є перетворення семантичної 
структури слова, розширення смислового об’єму поняття, накопичення нових сем, роз-
витку переносного значення. У загальний ужиток сучасної англійської мови перейшли 
терміни з таких сфер як хімія (acid), математика (congruent), медицина (metastasise), біо-
логія (symbiosis, embryonic), віросповідання (mantra, guru). Явище транстермінологіза-
ції є типовим для термінів технічної сфери (free-fall - різке падіння цін на фінансовому 
ринку, meltdown - суттєве погіршення ситуації, high-octane - на високому якісному рівні), 
медицини (shock therapy - радикальні економічні реформи, panacea - універсальний засіб 
від всіх проблем), музики (to orchestrate – організувати чи скеровувати). До передумов 
функціональної переорієнтації лексичних одиниць слід віднести загальнолінгвістичний 
процес економії мови та здатність лексичних одиниць змінювати функціональні власти-
вості при стабільності форми [2; 3]. 

Найвиразнішими лексико-стилістичними засобами та показниками динаміки якіс-
них мовних змін у сучасних суспільно-економічних тестах є метафора й метонімія. Че-
рез метафоричний і метонімічний механізми відбувається концептуалізація досвіду й 
знань. Семантичні зрушення, виникнення нових переносних значень, які ґрунтуються на 
співвіднесеності одного предмета з іншим через спільну ознаку [4: 55], утворюють базо-
ві схеми для формування нових концептів на основі вже існуючих понять [5: 3-14]. Низка 
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неологізмів репрезентує використання таких концептуальних метафор, як     “Бізнес -  ві-
йна”, “Ринок – поле бою”, “Підприємець - гравець”, “Бізнес – спорт, гра”, “Суспільно-
економічне життя – дика природа”, “Бізнес – живий організм”, “Прибуток - пожива”, 
“Бізнес-діяльність - будівництво”.

Згідно з кількісними показниками група концептуальних метафор   “Бізнес - гра, 
спорт, війна, поле бою” є однією з найчисельніших тематичних об’єднань. Активний 
процес формування переносних значень слів і словосполучень, взятих із спортивної і 
військової сфер, відбиває свідомі та підсвідомі уявлення про те, що бізнес – це супер-
ництво з перемогами та поразками, успіхами й невдачами: to target, hostile takeover, team 
player, pure play, carpet-bombing, golden handcuffs, to win a race.

Наступною чисельною групою концептуальних метафор є “Суспільно-економічне 
життя – дика природа”. Метафорично використані слова jungle, desert, tsunami, island, sea 
описують виживання у складних умовах,  а лексеми tiger, lion, wolf, shark уособлюють 
силу, швидкість реакції та умовно-символічно характеризують бізнесменів. Близько до 
цієї групи концептуальних метафор, що поєднують природу та людину, є група “Бізнес-
діяльність - полювання”. Перемогою у такому полюванні є вигідна угода, домовленість 
або поступка у бізнесі: to set/ escape the trap, to hunt for (jobs).

Помітну роль відіграють концептуальні метафори груп “Бізнес – живий організм” 
та “Прибуток - пожива”, які ототожнюють бізнес-діяльність із живим організмом, якому 
потрібне живлення, а в разі хвороби й лікування: a slice of the budget pie, to bleed cash, 
leaner/fitter business, injections of funds, to suffer a relapse. Отримання прибутку компа-
ніями асоціюється з необхідним набором продуктів: bread and butter (основне джерело 
прибутку), to bring home the bacon (досягти успіху).

Знаходження спільної основи та взаєморозуміння в суспільно-економічній діяль-
ності – основна ідея концептуальних метафор у групі “Бізнес-діяльність - будівництво”. 
В метафорах будівництва реалізуються асоціації зі спільними зусиллями, колективною 
роботою, виробленням єдиної думки: a new world economic architecture, a team builder, to 
build a sucessful business.

Група дорожніх метафор дає змогу осмислити суспільно-економічні явища через 
транспортні засоби та таке конкретне поняття, як дорога: to be back on track, a bumpy ride, 
to be in the driving seat.

Метафору доповнює метонімія як ще один тип семантичних змін. Метонімічний 
перенос базується на суміжності понять і часто використовується у сполученнях, що 
викликають асоціації з певною країною (sushi – Японія, tequila -  Мексика, dragon – будь-
яка із чотирьох азіатських країн, а саме Південна Корея, Сінгапур, Гонг Конг, Тайвань), 
особою (Blair – прогресивний політик). Наведені приклади свідчать про те, що семан-
тичні асоціації сприяють формуванню нового слова на базі вже існуючої одиниці [6].

Виникнення певної кількості нових лексем та словосполучень фразеологічного 
типу пов’язане з евфемізацією мови бізнесу та прагненням дотримуватися “політичної 
коректності”(glass ceiling/wall – уявний бар’єр, що не дозволяє жінкам досягти успіху в 
бізнесі, creative accounting – бухгалтерські маніпуляції, black/grey/white knight – компанії, 
що беруть участь у викупі інших компаній). Група нових стійких словосполучень відби-
ває прагнення зробити деякі поняття  “кращими”, замінити їх більш “м’якими”.
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Аналіз лексико-семантичних інновацій в текстах суспільно-економічного змісту 
сучасних англомовних періодичних видань свідчить про активізацію функціональної 
переорієнтації лексичних одиниць через процеси термінологізації, детермінологізації та 
транстермінологізації, використання концептуальних метафор, метонімічних переносів і 
політкоректних евфемізмів. Семантичні неологізми не лише кількісно збагачують слов-
никовий склад мови, а й певним чином визначають якісні зміни в англомовній пресі на 
зламі століть.
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нЕаЛагіЗмЫ-ЗаПаЗЫчанні Ў мовЕ СучаСнай  
БЕЛаруСКай ПуБЛіЦЫСтЫКі 

(семантычны аспект)

У артыкуле аналізуюцца шляхі ўзнікнення неалагізмаў-запазычанняў, якія праніка-
юць ў беларускую мову на сучасным этапе. Крыніцай для збору фактычнага матэрыялу 
паслужылі перыядычныя выданні  Беларусі пачатку ХХІ ст. У артыкуле ўпершыню 
прыводзяцца прыклады новых запазычанняў, падаецца іх паходжанне і тлумачэнне.
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The article deals with the analysis of neologisms’ origin in modern Belarusian. Social and 
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Публіцыстыка адлюстроўвае сучасны стан грамадства, перадае пэўную інфармацыю 
чытачу і эмацыянальна ўздзейнічае на яго. Ажыццяўленне гэтых задач дасягаецца шля-
хам актыўнага выкарыстання ў мове публіцыстыкі ХХІ ст. сродкаў, з дапамогай якіх 
эканамічна і дакладна асвятляюцца праблемы грамадска-палітычнага, эканамічнага, 
сацыяльнага і культурнага жыцця сучаснай Беларусі. Калі ўзнікае неабходнасць назваць 
новыя рэаліі, паняцці і з’явы рэчаіснасці або абазначыць іх больш дакладным словам, 
публіцысты выкарыстоўваюць неалагізмы, у тым ліку і запазычанні.

Запазычанне – слова, словазлучэнне або марфема, якія ўвайшлі ў пэўную мову ў 
выніку ўзаемадачыненняў [1: 5]. Даследаванне запазычанняў – адна з актуальных пра-
блем беларускай філалогіі, паколькі яны актыўна пранікаюць у мову, адаптуюцца ў ёй і 
ўваходзяць у яе лексічны склад. 

Паводле А. Булыкі, у мове помнікаў старабеларускай пісьменнасці XIV–XVIII ст. 
запазычанні найбольш істотна прадстаўлены паланізмамі, германізмамі і лацінізмамі  
[2: 49]. Аналіз запазычанняў беларускай мовы ХІХ ст. паказвае, што прыкметнае месца 
сярод іх займаюць паланізмы і русізмы [3: 84]. 

І. Бубновіч адзначае, што асноўнаю крыніцаю пазычання ў XX ст. для беларускай 
літаратурнай мовы становіцца мова руская, што абумоўлена гістарычнымі прычынамі і 
імкненнем улады стварыць адзіны народ [1: 47–63].

Пранікненне запазычанняў у сучасную беларускую мову стала аб’ектам пільнай 
увагі А. Баханькова, Б. Бубновіча, І. Лепешава, В.Уласевіч і інш.

У сувязі з ростам  папулярнасці англійскай мовы ва ўсім свеце асобную ўвагу 
даследчыкаў прыцягвае даследаванне англіцызмаў. Л. Кавалёва выдзяляе дваццаць 
чатыры сферы выкарыстання англіцызмаў, выяўленых у тэрміналагічных і тлумачальных 
слоўніках другой паловы ХХ ст. [4]. Н. Даўгулевіч, якая займаецца даследаваннем 
фанетычнай адаптацыі англіцызмаў у беларускай мове канца ХХ ст., адзначае, што 
англамоўныя адзінкі шырока выкарыстоўваюцца ў сферы спорту, палітыкі, эканомікі, 
быту, культуры,  касметалогіі і правапарадку [5].

Мэтай нашага даследавання з’яўляецца аналіз запазычаных адзінак беларускай мовы 
публіцыстыкі ХХІ ст. і іх класіфікацыя паводле сферы ўжывання. Крыніцай для збору 
фактычнага матэрыялу паслужылі перыядычныя выданні  Беларусі пачатку ХХІ ст. 

Падчас сістэматызацыі і аналізу фактычнага матэрыялу неалагізмы-запазычанні 
былі падзеленыя на некалькі семантычных груп у залежнасці ад таго, да якога лексічнага 
пласта адносяцца новыя запазычаныя адзінкі:

1) медыцынская лексіка, адзінкі якой называюць:
а) лекавыя прэпараты і прыстасаванні: амфетамін (лац. аmphethamini ‘ам-

фетамін’) ‘наркатычны сродак, стымулятар цэнтральнай нервовай сістэмы, аналаг 
гармонаў адрэналіну і норадрэналіну’ (Зв. – 2004. – 23 чэрв. – С. 2); метамфетамін 
(лац. metаmphethamini ‘метамфетамін’) ‘наркатычны сродак, больш моцны стымулятар 
цэнтральнай нервовай сістэмы, чым амфетамін’ (Зв. – 2004. – 23 чэрв. – С. 2); іназін 
(лац. inosine ‘іназін’) ‘харчовая дабаўка, імунамадулятар’ (Зв. – 2002. – 19 сак. – С. 1); 
дыясінол (лац. diasinolum ‘дыясінол’) ‘лекавы прэпарат, які ўзнаўляе сінавіяльную віль-
гасць вакол храсткоў’ (Зв. – 2008. – 07 лют. – С. 4); эубіётык (лац. eubiotic ‘эубіётык’) 
‘біялагічна актыўная дабаўка, якая нармалізуе мікрафлору стрававальнага тракту’ (Зв. – 
2004. – 12 лют. – С. 4); джэнерык (англ. generic ‘агульны’ [6: 317]) ‘аналаг медыцынскага 
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прэпарату’ (Зв. – 2004. – 11 сак. – С. 2); прэкурсор (англ. precursor ‘папярэднік’ [6: 546]) 
‘хімічнае рэчыва, якое з’яўляецца зыходным кампанентам для вытворчасці наркатычных 
сродкаў’ (Зв. – 2002. – 20 крас. – С. 2);

б) хваробы і віды лячэння:  акарафобія ‘боязь насякомых’ (гр. akari ‘клешч’  
[7 (1: 40)] + гр. phobos ‘страх’[7 (2: 580)]) (Зв. – 2004. – 14 студз. – С. 4); аулафобія ‘бо-
язь флейты’ (гр. aulos ‘духавы інструмент, падобны да флейты’ [1 (1: 169)] + гр. phobos 
‘страх’ [7 (2: 580)]) (Зв. – 2004. – 14 студз. – С. 4); зоафілія ‘палавая цяга да жывёл як раз-
навіднасць палавой ненармальнасці’ (гр. zoon ‘жывёла’ [7 (1: 500)] + гр. phileo ‘люблю’ 
[7 (2: 567)]) (Зв. – 2004. – 04 чэрв. – С. 4); аўрыкулатэрапія (лац. auricula ‘мочка вуха’  
[7 (1: 139)] + гр. therapeia ‘лячэнне хворага’ [7 (2: 511)]) ‘лячэнне пацыентаў шляхам 
уздзеяння на біялагічна актыўныя кропкі вушной ракавіны з дапамогай медыцынскіх 
іголак, лазера, ультрагуку’ (Зв. – 2004. – 19 сак. – С. 8) і інш.;

2) лексічныя адзінкі музычнай сферы, якія абазначаюць:
а) музычныя напрамкі і стылі: дэз (англ. death ‘смерць, канец’ [6: 198]) ‘напрамак мета-

лічнага рока’ (Зв. – 2004. – 30 сак. – С. 4); рэгі (англ. reggae) ‘музычны стыль, падобны да 
блюза з падкрэсленым рытмічным малюнкам’; ска (англ. ska)  ‘стыль музыкі, спалучэнне 
блюза і рок-н-рола, мелодыя якога выконваецца духавымі інструментамі’ (Зв. – 2004. – 03 
чэрв. – С. 4); фолк (англ. folk ‘поп-музыка, заснаваная на народных мелодыях’ [6: 299]) ‘стыль 
музыкі (мастацтва), заснаваны на народных матывах’ (Зв. – 2004. – 11 чэрв. – С. 4); фольк-
мадэрн (англ. folk ‘поп-музыка заснаваная на народных мелодыях’ [6: 299] + modern ‘сучасны’ 
[6: 455]) ‘стыль музыкі, заснаваны на народных матывах, але выкананы на сучасных інстру-
ментах’ (Зв. – 2004. – 08 мая. – С. 3) і інш.; 

б) прадукты музычнай дзейнасці: кавер (англ. cover ‘накрываць, класці зверху’ 
[6: 179]) ‘версія выканання песні, калі на вядомую музыку накладваецца перакладзены 
на іншую мову тэкст песні’ (Зв. – 2002. – 17 крас. – С. 4); мікс (англ. mix ‘змешваць, 
аб’ядноўваць’ [6: 454]) ‘выступленне, сукупнасць музыкі, танцаў і сцэнічнага вобразу 
выканаўцаў’; плэй-ліст (англ. play  ‘граць’  [6: 534] + list ‘спіс’ [6: 422]) ‘спіс музычных 
твораў у адпаведным парадку’ (Зв. – 2004. – 21 ліп. – С. 4); рэмікс (англ. re- прэфікс са 
значэннем ‘нанова, зноў’ [8: 460] + mix ‘аб’яднаць, змяшаць’ [6: 454]) ‘версія музычнага 
запісу, якая спалучае некалькі кампазіцый, песень’ (Ал. – 2004. – №12. – С. 45); саундтрэк 
(англ. sound ‘гук’ [6: 658]  + track ‘дарожка, след’ [6: 757]) ‘гукавы запіс да фільма’ (К. – 
2004. – №44. – С. 13) і інш.; 

в) музычную дзейнасць, выканаўцаў танцаў і музыкі: бойз-дуэт (англ. boys 
‘хлопчыкі’ [6: 88] + іт. duetto ‘два’ [7 (1: 432)]) ‘выкананне двума мужчынамі музычнага 
твора, а таксама самі выканўцы’ (Зв. – 2005. – 01 сак. – С. 1); брэйкер (англ. breaker) 
‘выканаўца танца “брэйк” (Зв. – 2004. – 28 лют. – С. 5); дыджэінг (англ. DJing) ‘злучэнне 
двух музычных запісаў у адзіны твор’ (Зв. – 2005. – 09 верас. – С. 4); этна-мадэрн-данс 
(англ. ethnic ‘нацыянальны’ [6: 263]  + modern ‘сучасны’ [6: 455] + dance ‘танец’ [6: 194]) 
‘народны танец у сучасным выкананні’ (Зв. – 2004. – 02 сак. – С. 3) і інш.; 

3) спартыўная лексіка, адзінкі якой называюць: 
а) віды спорту, спартыўных гульня, этапаў спартыўных спаборніцтваў: драгрэйсінг 

(англ. drag ‘тармажэнне, затрымка руху’ [6: 237] + race ‘гонкі’ [6: 568] + -ing – кан-
чатак, пры дапамозе якога ўтвараецца герундый (герундый па значэнні набліжаецца 
да аддзеяслоўнага назоўніка) [8: 262]) ‘афіцыяльны від аўтаспорту, гонка аўтамабіляў, 
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веласіпедыстаў, матацыклістаў па прамым адрэзку гарадской вуліцы даўжынёй 402 
метры (звычайна ад аднаго святлафора да другога)’ (Зв. – 2005. – 22 ліп. – С. 3); скай-
дайвінг (англ. sky ‘неба’ [6: 646] + dive ‘апускацца ў ваду’ [6: 229] + -ing) ‘від спорту, 
які заключаецца ў тэхнічным выкананні парашутыстамі практыкаванняў у свабодным 
палёце’ (Зв. – 2004. – 10 снеж. – С. 9); стрытрэйсінг (англ. street ‘вуліца’ [6: 683] + race 
‘гонкі’ [6: 568] + -ing) ‘аўтамабільная гонка дзвюх машын па прамым адрэзку даўжынёй 
402 метры на гарадской вуліцы’ (Зв. – 2005. – 27 мая. – С. 3); чырлідынг (англ. cheer 
‘падбадзёрваць’ [6: 127] + lead ‘кіраваць’ [6: 412] + -ing) ‘новы камандны від спорту, 
у якім члены каманды падбадзёрваюць падрыхтаванымі слоганамі, песнямі і танцамі 
спартсменаў і гледачоў ў час спартыўных спаборніцтваў, гульняў і г. д.’ (Зв. – 2005. 
– 18 сак. – С. 4); джып-трыал (англ. Jeep-trial) ‘спаборніцтвы па тэхніцы і хуткасці 
ваджэння поўнапрывадных аўтамабіляў па дарогах, перасечанай мясцовасці і пераадо-
ленні натуральных перашкод, дзе фактарам выяўлення пераможцы з’яўляецца час, што 
спатрэбіўся для заліку участка’ (Зв. – 2005. – 16 ліп. – С. 4); страйкбол (англ. strike ‘біць’ 
[6: 684] + ball ‘мяч’ [6: 58]) ‘камандная ваенна-спартыўная гульня, скіраваная на тактыку 
і ўзаемадзеянне гульцоў, апранутых у абмундзіраванне са спецыяльнай зброяй (патроны 
ўяўляюць сабой шарыкі з адпаведным для каманды колерам), мэтай чаго з’яўляецца 
знішчэнне каманды праціўніка’ (Зв. – 2005. – 09 верас. – С. 5); стрытбол (англ. street ‘ву-
ліца’ [6: 683] + ball ‘мяч’ [6: 58]) ‘гульня ў мяч, падобная на баскетбол, якая ўпершыню 
паявілася ў негрыцянскіх кварталах вялікіх гарадоў Амерыкі’ (Зв. – 2005. – 08 ліп. – С. 3); 
трофі (англ. trophy ‘трафей, прыз, узнагарода’ [6: 735]) ‘спаборніцтвы па тэхніцы і хут-
касці ваджэння поўнапрывадных аўтамабіляў па дарогах, перасечанай мясцовасці і пера-
адоленні натуральных і ненатуральных перашкод, дзе фактарам выяўлення пераможцы 
з’яўляецца час, што спатрэбіўся для заліку спецыяльных участкаў’ (Зв. – 2005. – 19 жн. 
– С. 4); тэст-драйв (англ. test ‘выпрабаванне, спроба’ [6: 710] + drive ‘ехаць, кіраваць 
аўтамабілем’ [6: 240]) ‘выпрабаванне новых аўтамабіляў на ўстойлівасць, кіраванне, 
выкананне манеўраў і інш.’ (Зв. – 2004. – 06 мая. – С. 3); эрсофт (англ. air ‘паветра, ат-
масфера’ [6: 28] + soft ‘мяккі, лёгкі’ [6: 654]) ‘камандная  ваенна-гістарычная спартыўная 
гульня, адны ўдзельнікі якой выконваюць пэўнае заданне, а іншыя перашкаджаюць яго 
ажыццяўленню’ (Зв. – 2005. – 09 верас. – С. 5)  і інш.;

б) гульцоў і спартсменаў: байкер (англ. biker ‘матацыкліст’ [6: 74]) ‘прадстаўнік 
маладзёжнага руху, удзельнікі якога ездзяць на матацыклах на вялікай хуткасці, паказ-
ваюць незвычайныя спосабы руху на матацыклах’ (Зв. – 2004. – 22 мая. – С. 1); гей-
мер (англ. game ‘гульня’ [6: 314] + -er – суфікс, які выкарыстоўваецца для абазначэння 
дзейнай асобы’ [8: 463]) ‘чалавек, які захапляецца камп’ютэрнымі гульнямі’ (Зв. – 2005. 
– 22 ліп. – С. 4); дайвер (англ. diver ‘вадалаз’ [6: 229]) ‘аквалангіст, які апускаецца ў 
ваду на некалькі кіламетраў, выконвае розныя практыкаванні пад вадой’ (Зв. – 2004. – 03 
жн. – С. 4); маўнцінбайкер (англ. mountain ‘гара’ [6: 461] + biker ‘матацыкліст’ [6: 74]) 
‘матацыкліст, веласіпедыст, які захапляецца яздой па няроўнай дарозе або спецыяльна 
падрыхтаванай трасе з трамплінамі, горкамі і г. д.’ (Зв. – 2004. – 28 лют. – С. 5); найт-
сіцер (англ. Night City ‘Начны горад’ – назва камп’ютэрнай гульні + -er) ‘той, хто гуляе 
ў камп’ютарную гульню Night City’: (Зв. – 2008. – 16 лют. – С. 3); стрытрэйсер (англ. 
street ‘вуліца’ [6: 683] + racer ‘гоншчык’ [6: 568]) ‘удзельнік аўтамабільнай гонкі дзвюх 
машын па прамым адрэзку даўжынёй 402 метры на гарадской вуліцы’ (Зв. – 2005. – 09 
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верас. – С. 5); чырлідар (англ. cheer ‘падбадзёрваць’ [6: 127] + leader ‘лідэр, кіраўнік’ [6: 
412]) ‘член каманды, якая падбадзёрвае спартсменаў і гледачоў крыкамі, песнямі і танца-
мі ў час спартыўных спаборніцтваў, гульняў і г. д.’ (Зв. – 2005. – 11 лют. – С. 3) і інш.; 

в) прыстасаванні да спартыўнага інвентару: рокрынг (англ. rock ‘скала’ [6: 601] + 
ring ‘кольца, кола’ [6: 599]) ‘дыск, ці кольца, што мацуецца замест сярэдняй або вялікай 
зоркай веласіпеда і  прымае на сябе ўдары аб бардзюры, парапеты і іншыя перашкоды’ 
(Зв. – 2005. – 12 жн. – С. 4); бэшгард (англ. back ‘спіна, задняя частка’ [6: 55] + guard 
‘абараняць’ [6: 334]) ‘пласціна, якая мацуецца да рамы веласіпеда пад карэтачны вузел’ 
(Зв. – 2005. – 12 жн. – С. 4);

4) лексіка сферы мастацтва і моды: дэфіле (фр. défilé ‘шэсце, дэманстрацыя’ [9: 146]) 
‘мастацтва шэсця па подыуму і сама хадзьба, якая арганізуецца з мэтай паказаць новы від 
адзення, абутку і інш., што распрацаваныя мадэльерам’ (ЧЗ. – 2007. – 26 студз. – С. 1); 
мадэлінг (англ. model ‘фотамадэль, манекеншчыца; ствараць вобраз’ [6: 455] + -ing) ‘пра-
фесійнае стварэнне вобраза мадэлей з мэтай удзелу ў дэфіле або фотасэсій; прафесія 
манекеншчыц’ (Зв. – 2004. – 20 ліст. – С. 4); нэйл-арт (англ. nail ‘пазногаць’ [6: 466] + 
фр. аrt ‘мастацтва’ [6: 43]) ‘мастацтва упрыгажэння пазногцяў шляхам нанясення розных 
малюнкаў пры дапамозе спецыяльных манікюрных сродкаў’ (Зв. – 2004. – 30 ліп. – С. 8); 
офтайм (англ. off надае значэнне ‘адлегласць, аддаленасць’ [6: 487] + time ‘час’ [6: 719]) 
‘перыяд часу найменшай актыўнасці тэлегледачоў і радыёслухачоў’ (Зв. – 2004. – 21 
ліп. – С. 4); партфоліо (англ. portfoliо ‘папка, партфель’ [6: 541]) ‘паслужны спіс’ (Зв. – 
2005. – 23 ліп. – С. 3); покет (англ. pocket ‘кішэнь’ [6: 537]) ‘кніга маленькага фармату, 
якую можна насіць у кішэні або дамскай сумцы’ (Зв. – 2004. – 16 студз. – С. 8); райдэр 
(англ. rider ‘дадатковы артыкул, папраўка’ [6: 597]) ‘спіс патрабаванняў, які ўключае 
неабходныя для артыста ўмовы жыцця, харчавання і г.д.’ (К. – 2004. – №44. – С. 13); 
сінема (фр. cinéma ‘кіно’ [9: 99]) ‘кіно, кінатэатр’ (Зв. – 2004. – 10 сак. – С. 4); фэн-шуй 
(кіт. Feng Shui ‘мастацтва жыць’) ‘мастацтва жыць, правільна арганізуючы сваё жыллё, 
кабінет і г.д. з улікам частак свету, форм прадметаў і інш.’  (Зв. – 2004. – 23 сак. – С. 6); 
хоку (яп. haiku ‘хоку’) ‘трохрадковы нерыфмаваны верш, што мае 17 складоў’ (Зв. – 2002. 
– 02 сак. – С. 7); шоу-рум (англ.  show ‘паказ, дэманстрацыя’ [6: 638] + room ‘пакой’ [6: 
602]) ‘закрытая вечарына для прадстаўнікоў мадэльнага бізнесу і вядомых людзей, якія 
маюць магчымасць набыць прадметы адзення пэўных мадэльераў’ (Зв. – 2005. – 27 жн. 
– С. 4) і інш.; 

5) лексічныя адзінкі ў галіне высокіх інфармацыйных тэхналогій і сістэм сувязі, 
паяўленне якіх абумоўлена дынамічным развіццём гэтых тэхналогій і сістэм: банэр 
(англ. banner ‘загаловак’ [6: 60]) ‘загаловак у Інтэрнэце’ (Зв. – 2007. – 10 студз. – С. 1); 
клік (англ. click ‘пстрычка’ [6: 139]) ‘пстрычка па клавішы камп’ютэрнай мышы’ (Зв. 
– 2007. – 10 студз. – С. 1); рэмайндэр (англ. reminder ‘напамін’ [6: 587]) ‘камп’ютэрная 
праграма, якая нагадвае карыстальніку аб падзеях, датах і планах, што былі запісаныя ў 
электронную запісную кніжку’ (Зв. – 2004. – 23 сак. – С. 3); спам (англ. spam) ‘электроныя 
пасланні, якія адпраўляюцца масава людзям, што не давалі згоды на іх атрыманне’ (Зв. 
– 2004. – 31 студз. – С. 3); спэлчэкер (англ. spell ‘пісаць, вымаўляць слова па буквах’ [6: 
662] + check ‘кантраляваць’ [6: 126] + -er суфікс, які выкарыстоўваецца для абазначэння 
дзеючай асобы’ [8: 463]) ‘камп’ютарны арфаграфічны карэктар’ (Зв. – 2004. – 22 мая. 
– С. 4);  субдамен (англ. sub- прыстаўка са значэннем ‘падпарадкаванае становішча’  
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[6: 687] + domain ‘галіна, сфера’ [6: 233]) ‘сайт, падпарадкаваны больш вялікаму, 
галоўнаму сайту’ (Зв. – 2005. – 03 чэрв. – С. 3); флэш-моб (англ. flash ‘імгненне’ [6: 293] 
+ mob ‘натоўп’ [6: 454]) ‘імгненнае паяўленне на пэўным месцы натоўпу незнаёмых па-
між сабой людзей, якія выконваюць пэўны сцэнарый дзеянняў’ (Зв. – 2004. – 10 верас. 
– С. 3) і інш.;

6) запазычанні ў галіне касметалогіі, якія называюць касметычныя працэдуры і 
сродкі, прадукты дзейнасці касметолагаў: арт-візаж  (фр. аrt ‘мастацтва’ [9: 43]  + visage 
‘твар’ [9: 552]) ‘мастацтва ўпрыгожваць твар пры дапамозе касметычных сродкаў’ (Зв. – 
2004. – 20 сак. – С. 8); біндзі (інд. bindu ‘кропка, кропля’) ‘каляровая кропка, якую індыйкі 
малююць пасярэдзіне ілба’ (Зв. – 2004. – 20 сак. – С. 8); тату (англ. tattoo ‘татуіроўка’ [6: 
706]) ‘татуіроўка; мастацтва рабіць татуіроўкі’ (Зв. – 2004. – 20 сак. – С. 8); мэйк (англ. 
make-up ‘касметыка’ [6: 434]) ‘комплекс працэдур, звязаных з упрыгажэннем твару з да-
памогай касметыкі’ (Зв. – 2004. – 06 жн. – С. 8) і інш.; 

7) лексіка сферы эканомікі і гандлю: баер (англ. buyer ‘пакупнік’ [6: 102]) ‘пакупнік, 
спажывальнік’ (Зв. – 2005. – 23 ліп. – С. 3); брэнд  (англ. brand ‘фабрычная марка’ [6: 90]) 
‘фабрычная марка’ (Зв. – 2004. – 22 ліп. – С. 1); пэй-чэк (англ. pay ‘плаціць’ [6: 516] + 
check ‘квіток’ [6: 126]) ‘квіток для аплаты той або іншай паслугі’ (Зв. – 2004. – 01 кастр. 
– С. 4) і інш.; 

8) адзінкі, якія абазначаюць асоб і сацыяльныя з’явы: піпл (англ. people ‘народ, 
нацыя, людзі’ [6: 520]) ‘людзі, народ’ (Зв. – 2004. – 27 сак. – С. 4); скін (англ. skin ‘ску-
ра’ [6: 645]) ‘член маладзёжнай расісцкай групоўкі, прадстаўнікі якой знешне адрозні-
ваюцца паголенай галавой’ (Зв. – 2004. – 21 мая. – С. 4); стопмэн (англ. stop ‘спыняць’ 
[6: 680] + man ‘чалавек’ [6: 435]) ‘спецыяльна абучаны чалавек з ліку настаўнікаў або 
старшакласнікаў, які дапамагае дзецям бесперашкодна перайсці дарогу, прыпыняючы 
для гэтага рух транспарту’ (Зв. – 2008. – 07 лют. – С. 4);  остарбайтэр (ням. Ost ‘усход’ 
[10: 640] + Arbieiter ‘рабочы’ [10: 69]) ‘рабочы з усходу’ (Зв. – 2004. – 26 чэрв. – С. 1);

9) запазычанні кулінарнай сферы: фандзю (фр. fondu ‘растоплены, расплаўлены’ 
[9: 248]) ‘страва, прыгатаваная з расптопленага сыру’  (Зв. – 2005. – 19 сак. – С. 3); паб 
(англ. pub ‘карчма, шынок’ [6: 558]) ‘піўны бар’ (Зв. – 2007. – 20 лют. – С. 1); прай-твіст 
(англ. pray ‘прасіць’ [6: 545] + twist ‘круціць, сплятацца’ [6: 740]) ‘від укупоркі бутэлек’ 
(П. – 2007. – № 12. – С. 122) і інш.; 

11) лексічныя адзінкі будаўнічай галіны: ламінат (англ. laminate ‘расшчапляць 
на тонкія слаі’ [6: 407]) ‘шматслойны ліставы матэрыял, від напольнага пакрыцця’ 
(“Звязда”. – 2004. – 20 сак. – С. 6); спанбонд (англ. span ‘пакрываць прастору’ [6: 659] 
+ bond ‘сувязь, аб’яднанне’ [6: 84]) ‘нятканы матэрыял, які вырабляецца з бясконцых 
поліпрапеленавых валокнаў’ (Зв. – 2004. – 03 верас. – С. 3); 

12) словы, якія абазначаюць прадметы і прыстасаванні паўсядзённага карыстання 
флікер (англ. flicker ‘міганне’ [6: 295]) ‘святлоадбівальная стужка’ (“Звязда”. – 2007. 
– 31 студз. – С. 7); імабілайзер (англ. immobilize ‘рабіць нерухомым’ [6: 364] + -er) 
‘прыстасаванне, які робіць немагчымым рух аўтамабіля’ (“Звязда”. – 2004. – 10 студз. – 
С. 7) і інш. 

Такім чынам, мова сучаснай беларускай публіцыстыкі актыўна пашыраецца за 
кошт запазычанняў, што, па-першае, звязана з дынамічным развіццём краіны ў галі-
не медыцыны, мастацтва, высокіх тэхналогій,  спорту, эканомікі, прамысловасці і г.д.;  
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па-другое, тлумачыцца адкрытым характарам беларускай мовы, здольнай узаемадзейні-
чаць з іншымі мовамі. 

Найчасцей неалагізмы-запазычанні беларускай публіцыстыкі ХХІ ст. называюць 
новыя рэаліі, прадметы і з’явы ў галіне моды, музычнай галіны, медыцыны, 
інфармацыйных тэхналогій і камунікацый, спартыўнай і кулінарнай сферы. Радзей яны 
абазначаюць новыя сацыяльныя рэаліі і бытавыя прыстасаванні.

Паводле паходжання большасць запазычаных адзінак з’яўляюцца англіцызмамі, 
аднак пранікаюць таксама словы з грэчаскай, індыйскай, кітайскай, лацінскай, нямец-
кай, французскай, японскай моў, што адлюстроўвае сучасныя навуковыя, культурныя і 
эканамічныя сувязі Беларусі з народамі іншых краін. 

СПІС СКАРАЧЭННЯў
Ал. – часопіс “Алеся”
англ. – англійская мова
гр. – грэчаская мова
Зв. – газета “Звязда”
інд. – індыйская мова
іт. – італьянская мова
К. – газета “Культура”

кіт. – кітайская мова 
лац. – лацінская мова 
ням. – нямецкая мова
П. – часопіс “Полымя”
фр. – французская мова 
ЧЗ. – газета “Чырвоная змена”
яп. – японская мова
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СтруКтура ФраЗЕоЛогичЕСКиХ инноваЦий СоврЕмЕнного 
руССКого ЯЗЫКа: аКтуаЛЬнЫЕ оПорнЫЕ КомПонЕнтЫ-имЕна 

СуЩЕСтвитЕЛЬнЫЕ 
(на материале русскоязычной прессы украины)

У статті розглядаються структурні особливості фразеологічних інновацій су-
часної російської мови із актуальними базовими компонентами “синдром”, “ефект”, 
“комплекс”. Дослідження проведено на матеріалі російськомовної преси України.

Ключові слова: фразеологія, інновація, структура, актуальні компоненти, син-
дром, ефект, комплекс.

This article deals with structural peculiarity of phraseological innovations use in the modern 
Russians newspapers of Ukraine. This article is devoted to the analysis of the phraseological 
innovations with actual primary components “syndrome”, “effect”, “complex”.

Key words: phraseology, innovation, structure, actual components, syndrome, effect, 
complex.

Во вступительной статье к словарным материалам «Новая русская фразеология» 
В. М. Мокиенко отмечает необходимость выявления «зоны актуализации и конкретных 
фразеологизмов, и фразеологических рядов, и фразеологических структур» [1: XIX]. 
Целью данной статьи является рассмотрение именных фразеологических инноваций с 
наиболее популярными опорными компонентами-именами существительными, которые 
были выявлены в современной русскоязычной прессе Украины. Конкретная задача ис-
следования заключается в анализе фразеологических инноваций с базовыми компонен-
тами синдром, эффект и комплекс как наиболее часто функционирующих на страницах 
русскоязычной прессы Украины. Материалом исследования послужили статьи разных 
жанров, опубликованные в русскоязычных газетах Украины.

Словарные материалы В. М. Мокиенко фиксируют следующие фразеологические 
инновации с базовым опорным компонентом синдром: «афганский синдром. Нов. по-
лит. и публ. Совокупность социально-психологических факторов, приведших к непри-
ятию окружающей действительности частью участников войны в Афганистане в свя-
зи с переоценкой ее роли в общественном сознании»; “Запретительный синдром. Нов. 
публ. ирон. Различного рода проявления запретительства»; «Синдром врага. Нов. публ. 
неодобр. Совокупность социально-психологических факторов жизни советского обще-
© Григораш А. М., 2009
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ства в период кризиса национальных и экономических отношений, характеризующаяся 
враждебностью, подозрительностью, недоверием друг к другу» [1: 102]. Первые два 
фразеологических новообразования образованы по беспредложной двухкомпонентной 
модели “имя прилагательное + имя существительное в именительном падеже”, третье 
– по беспредложной двухкомпонентной модели “имя существительное в именительном 
падеже + имя существительное в родительном падеже”. 

Среди фразеологических инноваций, не зафиксированных в словарных материа-
лах В. М. Мокиенко, прежде всего обращают на себя внимание устойчивые сочетания, 
образованные по разновидности вышеуказанной модели: «имя существительное в име-
нительном падеже + имя существительное-имя собственное в родительном падеже». Зна-
чение подобных фразеологических единиц объясняется авторами газетных материалов 
непосредственно в контексте: «Буду искренним: хотя Европа меня более всего интересу-
ет как концентрат достижений архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, в Брюс-
селе я стал жертвой «синдрома Винни Пуха»: витрины кондитерских – настоящая 
феерия сладкого искусства, а пройти сквозь плотные ряды ресторанов, предлагающих 
культовые в Бельгии яства из даров моря, и не плюхнуться за столик, где стоит чугунок 
с моллюсками – это, наверное, грех и признак полной атрофии здоровых инстинктов» 
(Олег Смаль. «Иисус на Гроте Маркт». Рубрика «Странствия европеоида». – «Зерка-
ло недели», № 3 (632), 27.01.-2.02.07, с. 24). Структурным элементом рассматриваемого 
устойчивого сочетания является имя сказочного героя – знаменитого и неисправимого 
сладкоежки, поэтому значение фразеологический инновации буквально «лежит на по-
верхности», то есть не вызывает никаких трудностей у читателей газетного материала.

Если в предыдущем случае новая фразеологическая единица могла бы быть по-
мещена в соответствующий словарь с пометами Нов. шутл., то в следующем примере 
в значении устойчивого сочетания заключается элемент трагического: «По рассказам 
Тамары Носовой – автор «Королевства кривых зеркал»  был ее третьим мужем, - Гу-
барев серьезно пил. Возможно, страдал «синдромом Фадеева». Хотя кто в России не 
пьет?  Пьем, когда зеркала кривые, - потому что безнадега, пьем, когда они ненадолго 
выпрямляются – потому что страшно смотреть» (Елена Ямпольская. «Евангелие для 
Иуды». Рубрика «Мнения & комментарии”. – “Ивестия в Украине. Украинский выпуск”, 
№ 153/396/27440, 30.08.07, с. 8). «Синдромом Фадеева» называет автор газетной статьи 
склонность к алкоголизму с потенциальными трагическими последствиями, поскольку 
«невольный герой» фразеологического новообразования – известный советский писа-
тель А. А. Фадеев — действительно в результате этой болезни покончил с собой. 

Составным компонентом фразеологических инноваций такого рода могут быть и 
известные личности прошлого, знаменитые исторические фигуры, причем с их помо-
щью также не только называются, но и осуждаются те или иные человеческие недо-
статки или, как в данном случае, комплексы: «В психологии есть такое понятие «син-
дром Казановы» – это синдром человека с комплексом неполноценности по поводу своей 
внешности и сексуальности. Такой человек пытается самоутвердиться за счет жен-
ского внимания и повышенной сексуальной активности» (Наталья Анисимова. «Врач-
психотерапевт Дмитрий Клевцов: «Идеала ему не найти». Рубрика «Комментарий спе-
циалиста». – «Комсомольская правда в Украине. Киевский выпуск», № 235 (2765/24160), 
30.10.07, с. 11). 
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С базовым опорным компонентом эффект в словарных материалах В. М. Моки-
енко зафиксированы такие фразеологические инновации: «Эффект каскада. Нов. публ. 
экспр. Следствие жесткой взаимозависимости, взаимообусловленности каких-либо 
процессов, видов деятельности, объектов производства и т.п.»; «Эффект разорвав-
шейся бомбы (взрыва). Нов. публ. Мощное эмоциональное потрясение, сенсационная 
реакция на какое-либо сообщение, событие, действие»; «Эффект снежного кома. Нов. 
публ. экспр. Следствие неизбежного и прогрессирующего возрастания, увеличения чего-
либо» [1: 149]. Первое устойчивое сочетание образовано по уже упоминавшейся выше 
беспредложной двухкомпонентной модели «имя существительное в именительном паде-
же + имя существительное в родительном падеже», два же других - по «расширенному 
варианту» этой же базовой модели, теперь уже трехкомпонентной: «имя существитель-
ное в именительном падеже + причастие в родительном падеже + имя существительное 
в родительном падеже» и «имя существительное в именительном падеже + имя прилага-
тельное в родительном падеже + имя существительное в родительном падеже».

Рассматриваемая нами модель «имя существительное в именительном падеже + имя 
существительное-имя собственное в родительном падеже» актуальна и при другом опо-
рном компоненте. Такие фразеологические инновации, не зафиксированные словарными 
материалами В. М. Мокиенко, встречаются, в частности, в газетном рекламном (вернее, 
как в данном конкретном случае, «антирекламном») дискурсе: «Каждый день Ваня Ур-
гант с телеэкрана уверяет россиян в пользе некоего молочнокислого продукта. Реклама 
продукта – штука хорошая. Плохо то, что может сработать «эффект Урганта» - 
потребители отдадутся рекламе и решат, что эти баночки хороши для всех Вовсе не 
для всех! Каждый должен найти для себя «свои» бактерии, «свои» продукты» (Татьяна 
Максимова. «Сила йогурта – в Урганте». Рубрика «Экспертиза». – «Известия в Украи-
не. Украинский выпуск», № 34/518/27559, 27.02.08, с. 5).

В газетных контекстах, посвященных текущим политическим событиям, функцию 
второго компонента вышеуказанной модели, как правило, выполняет фамилия извест-
ного украинского общественного деятеля: «Уже достаточно написано об «эффекте 
Пустовойтенко». Это когда Леонид Данилович Кучма после выборов 1999 года храбро 
двинул преданного ему премьера на новое утверждение в парламенте. И большинство 
тогда было пропрезидентским, а не таким, каким его сегодня пытаются называть. И 
поддержал его Л. Кучма публично. Больше того, в ходе обсуждения Валерия Павловича 
поддержали практически все. И набрал Валерий Павлович 206 голосов, после чего и стал 
премьер-министром Виктор Ющенко» (Александр Макаров. «Риски перманентной де-
мократии». Рубрика «Власть». – «Зеркало недели», № 39 (668), 20-26.10.07, с. 2).

Наконец, две фразеологические инновации зафиксированы в словарных материалах 
В. М. Мокиенко с базовым опорным компонентом комплекс: «Галилеевский комплекс. 
Нов. книжн. или публ. Конфликт ученого с действительностью: его двойственное поло-
жение между властью и народом, желание быть официально признанным, почитаемым 
и в то же время сохранить ответственность перед обществом»; «Комплекс непол-
ноценности. Шутл. или ирон. О чьей-либо гипертрофированной скромности, робос-
ти, неуверенности в себе» [1: 46]. Первое устойчивое сочетание образовано по двух-
компонентной беспредложной модели «имя прилагательное + имя существительное в  
именительном падеже», второе – по наиболее часто встречающейся в рассматриваемом 
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нами газетном материале беспредложной двухкомпонентной модели «имя существи-
тельное в именительном падеже + имя существительное в родительном падеже». 

Наиболее популярным фразеологизмом с базовым опорным компонентом комп-
лекс, не зафиксированным в словарных материалах В. М. Мокиенко и образованным 
по модели «имя существительное в именительном падеже + имя существительное-
имя собственное в родительном падеже», является комплекс Эдипа: «Негативные 
эмоции – острые и запоминающиеся, объяснимые для молодого человека, не лишенного 
небезызвестного комплекса Эдипа (по тем временам «реакционного и антинаучного 
направления» фрейдизма), — искусно брались в расчет авторами мифов, чтобы скон-
струировать его «гамлетовские» отношения с близкими в юности людьми. А для того, 
чтобы представить Святослава Рихтера в качестве «советского символа», очищен-
ного от своей прежней жизни, нужны были «аккуратные» биографические данные, в 
которых признаки эдипова комплекса были бы сублимированы в тему «мщения сына 
за смерть отца», обеспечивая если не его лояльность, то по меньшей мере нейтраль-
ность к власти. Можно думать, что эта цель достигнута, ибо, в отличие от Гамле-
та, он не был автором «выполненного долга», а его героем, надолго, если не навсегда, 
закодировав свою тайну» (Юрий Дикий. «О Рихтере без ретуши». Рубрика «Человек. 
Культура». – «Зеркало недели», № 41 (670), 3-9.11.07, с. 19). Обращает на себя внимание 
функционирование в одном газетном контексте, наряду с базовой моделью образования 
фразеологической инновации, ее варианта: «имя прилагательное-образование от имени 
собственного + имя существительное в именительном падеже» (эдипов комплекс).

Второе по популярности устойчивое сочетание рассматриваемой модели – комплекс 
Золушки. Как правило, оно используется в газетных контекстах на морально-этическую 
тематику: «Девушки, страдающие комплексом Золушки, нацелены на постоянный поиск 
принца. В нем одном должны соединиться все возможные мужские достоинства. Но ни 
один реальный человек не выдержит конкуренцию с принцем из мира грез. И, конечно, 
Золушке не найти своего идеала, а значит, не быть счастливой» (Татьяна Огнева. «По-
чему Золушки не бывают счастливыми». Рубрика «Комментарий психолога». – «Комсо-
мольская правда в Украине. Киевский выпуск», № 242 (2772/24167), 7.11.07, с. 8).

Составной частью рассматриваемой структурной модели может выступать имя 
собственное-географическое наименование, в данном случае – название знаменитого 
бульвара, известного культурного центра Парижа: «В последнее время я с тревогой сту-
паю на старую мостовую киевского Андреевского спуска – серый призрак неопределен-
ного будущего витает над оазисом художников. Безотказный тандем арендной платы 
и судебных предписаний уже вытеснил многих художников из подвалов и мансард, на 
некоторых галереях вместо объявлений «приглашаем на новую выставку…» висят ржа-
веющие замки, а свежебронзовый Булгаков с удивлением взирает на то, как ползают 
по его улице тяжелые черные броневики, похожие на жуков-навозников. Наверное, это 
таинственная каста неприкосновенных рейдеров, которые, как квалифицированные 
мародеры, безошибочно вынюхивают, где и что плохо лежит. Впрочем, и без этих ище-
ек Андреевский давно болен «синдромом Монмартра» «Купите искусство! Четыре 
гривны штука! На десять гривен – три искусства!» (Олег Смаль. «Свежак» от Шере-
шевского». Рубрика «Арт». – «Зеркало недели», № 44 (673), 17-23.11.07, с. 21).    
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Помимо существительных-имен собственных, «подчиненными» компонен-
тами анализируемых нами  фразеологических моделей могут быть, разумеется, и 
существительные нарицательные. Так, по двухкомпонентной беспредложной моде-
ли «имя прилагательное + имя существительное в именительном падеже» образова-
на фразеологическая инновация китайский синдром, значение которой традиционно 
объясняется в контексте: «О проблеме игромании заговорили в 60-х годах, когда жи-
тели Юго-Восточной Азии и китайцы оказались бессильны справиться с увлечением 
азартными играми. В те времена проблему называли «китайским синдромом», позже 
Всемирная организация здравоохранения внесла «патологический гэмблинг» как одну 
из зависимостей наравне с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в «Классифи-
кацию психических расстройств МКБ-10». Гэмблинг, китайский синдром, игровая ад-
дикция, игромания, лудомания – от названия суть проблемы не меняется. Попавшие в 
лапы зависимости больны и требуют длительного, комбинированного лечения» (Татьяна 
Амвросимова. «Жизнь – игра или игра – замена жизни?» Рубрика «Азарт». – «Известия 
в Украине. Украинский выпуск», № 83/326/27368, 17.05.07, с. 6). Несмотря на то, что 
устойчивое сочетание функционирует в одном ряду с сугубо медицинскими терминами 
[2: 112-113], оно обладает ярко выраженным «общественным» характером, поскольку 
любые проявления наркомании имеют глубокие социальные корни.

Фразеологическая инновация бодрящий эффект так же, как и в предыдущем слу-
чае, функционирует в газетном материале, посвященном проблемам здоровья: «Так 
называемый «бодрящий эффект», который оказывают энергетические напитки, про-
буждают страстную тягу к физическим нагрузкам. Однако следует иметь в виду, что 
кофеин не только поддерживает мышцы в тонусе, но и является мочегонным сред-
ством. Между тем занятия спортом и так приводит к обезвоживанию организма. А 
углекислота и сахар только разжигают жажду, еще больше увеличивая нагрузку на 
почки» (Алексей Аронов. «Напиток или наркотик?» Рубрика «Здоровье». – Известия в 
Украине. Украинский выпуск, № 100/343/27384, 8-10.06.07, с. 13). Базовая двухкомпо-
нентная беспредложная модель, по которой образовано рассматриваемое устойчивое со-
четание, в данном случае несколько видоизменяется: «причастие + имя существительное 
в именительном падеже». 

В редких случаях в одном газетном контексте встречаются одновременно две фразе-
ологические инновации, образованные по одной и той же модели (в данном случае – бе-
спредложной трехкомпонентной): «Самым частым фактором, провоцирующим разви-
тие неврита, становится банальное переохлаждение. Есть так называемый «синдром 
непокрытой головы», или «синдром открытой форточки», когда развиваются вос-
паления периферических нервов головы: лицевой, затылочный и тройничный невриты» 
(Елена Ионова. Берегитесь «синдрома открытой форточки»!» – Комсомольская прав-
да в Украине. Киевский выпуск», № 241 (2771/24166), 6.11.07, с. 17). 

Единичны случаи, когда в одном газетном контексте функционируют одновремен-
но две фразеологические инновации с одинаковым базовым опорным компонентом, 
образованные по различным моделям: «Ведь наша медицина, страдающая синдромом 
круговой поруки, ответственности не боится: давно превратив клятву Гиппократа в 
пустую формальность, медики привыкли считать себя априори невиновными. Может 
быть, пора им сделать какую-то инъекцию, которая поможет армии в белых халатах 
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одолеть этот преступный синдром?» (Лариса Усенко. «Прививка от вранья». Рубри-
ка «Точка зрения». – «Известия в Украине. Украинский выпуск», № 225/468/27512, 
12.12.07, с. 2). Первое устойчивое сочетание образовано по трехкомпонентной беспред-
ложной модели «имя существительное в именительном падеже + имя прилагательное 
в родительном падеже + имя существительное в родительном падеже», а второе – по 
двухкомпонентной беспредложной модели «имя прилагательное + имя существительное 
в именительном падеже». Несмотря на структурные различия, оба фразеологизма об-
ладают ярко выраженным общественно-политическим значением, поскольку речь идет о 
коррупционных процессах в медицине, так или иначе затрагивающих большую часть на-
селения страны. Следующий пример касается скорее вариантов медицинских терминов: 
«Каждый 20-й работник на планете страдает синдромом хронической усталости. 
Впервые эту болезнь обнаружили в 1990 г. в штате Невада: около двух сотен человек 
жаловались на мышечную слабость и депрессию, но врачи тогда не смогли устано-
вить точный диагноз и окрестили эпидемию СХУ (синдром хронической усталости), 
иногда его называют «синдромом менеджера». Специалисты одной из столичных кли-
ник отмечают, что «синдром менеджера» – по своим последствиям - заболевание не 
менее серьезное, чем любое другое. Ежедневная работа в ритме нон-стоп – тяжелое 
испытание для нервной системы современного человека» («Синдром менеджера» стал 
бичом». Рубрика «Профессии». - «Обзор», № 35 (398), 26.02.08, с. 7). Первое устойчи-
вое сочетание образовано по трехкомпонентной беспредложной модели «имя существи-
тельное в именительном падеже + имя прилагательное в родительном падеже» + «имя 
существительное в родительном падеже», второе – по двухкомпонентной беспредлож-
ной модели «имя существительное в именительном падеже» + имя существительное в 
родительном падеже». 

Фразеологические инновации с ярко выраженным общественно-политическим зна-
чением, как правило, образуются по элементарной двухкомпонентной беспредложной 
модели «имя существительное в именительном падеже + имя существительное в роди-
тельном падеже»: «Обилие мэрского лика на улицах обеспечить довольно просто – офи-
циально рекламируется то ли печатный орган, то ли программа ТРК «Киев», а лицом 
этой рекламы «случайно» выступает Леонид Михайлович. При этом мало кто задается 
вопросом, каков же собственно медийный эффект довольно дорогостоящего мероприя-
тия. Как выяснилось, после двухмесячной агитации за газету «Хрещатик» под слоганом 
«Мэр всех киевлян» тираж этого муниципального издания вырос ровно вдвое» (Сергей 
Комарский. «Предвыборное «поддержание штанов». – «Грани плюс», № 31 (289), 29.09.-
5.10.07, с. 4); «Если с точки зрения культурной идентичности, то, конечно, Донбасс, 
Слобожанщина – две разные реальности. А Западная Украина и Центральная – тоже 
особенности! А уж если мы Одессу вспомним, тогда, господа… И ведь именно на этой 
почве столь острого противостояния раньше не было, как сейчас, например. Правда, 
здесь не только «эффект момента». Здесь и старые имперские идеологические клише. 
Возможно, Прибалтику им не так жалко. Все-таки дальше. А здесь – «операция» по 
живому, потому что Украина для них как часть российской идентичности» (Олег Вер-
гелис. «Остановите вертолет, мы слезем». Рубрика «Нерв». – «Зеркало недели», № 36 
(665), 29.09.-5.10.07, с. 3).
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Реже фразеологические инновации общественно-политической семантики обра-
зуются по трехкомпонентной модели “имя существительное в именительном падеже + 
имя прилагательное + имя существительное в родительном падеже”, причем основная 
семантическая “нагрузка” в подобных случаях ложится именно на имя прилагатель-
ное: “Эффект “бронзовой ночи” – так называют дипломаты решение правитель-
ства Эстонии провести раскопки братской могилы советских воинов и перенести 
установленный в их честь памятник Воину-освободителю на другое место. Это ре-
шение привело к массовым беспорядкам 26-29 апреля – тогда русскоязычное население 
Эстонии восприняло эти действия как глумление над памятью павших. Возможно, па-
мятник Пусэлу станет “асимметричным ответом” на эти действия эстонских влас-
тей” (Александр Садчиков. “Эстонский пилот против “бронзовой ночи”. - Рубрика 
“История”. –“Известия в Украине. Украинский выпуск”, № 228/471/27513, 17.12.07, с. 
5). В заголовке газетного материала обращает на себя внимание “базовая” фразеологи-
ческая инновация, образованная по двухкомпонентной беспредложной модели “имя при-
лагательное + имя существительное в именительном падеже” (“бронзовая ночь”), лег-
шая в основу образования трехкомпонентного устойчивого сочетания “эффект “брон-
зовой ночи”. 

Другая фразеологическая инновация, структурными компонентами которой, как и в 
предыдущем случае, являются имена существительные эффект и ночь, обладает скорее 
медицинским значением и абсолютно лишена общественно-политической семантичес-
кой направленности, хотя и образована по аналогичной трехкомпонентной беспредлож-
ной модели: «Вся огромная отцовская библиотека была в моем полном распоряжении, 
но «Госпожа Бовари» – особый случай. Эта книга лишила меня душевной девственнос-
ти и произвела эффект «первой ночи» в воспитании чувств. Автор с бесстрастнос-
тью натуралиста выдал мне заветные и предосудительные тайны женского сердца» 
(Дарья Асламова. «Это история падения женской души». Рубрика «Великие имена XIX 
века». – «Комсомольская правда в Украине, № 274/50 (2804/24199), 14-20.12.17, с. 6).

Достаточно редко встречаются фразеологические инновации, образованные по 
трехкомпонентной беспредложной модели «имя существительное в именительном паде-
же + имя существительное в родительном падеже + имя существительное в родительном 
падеже»: «У ребят развивается так называемый синдром дефицита внимания, из-за 
чего страдает их способность к чтению, усвоению новых знаний. Впрочем, Впрочем, 
Агентство по пищевым стандартам Великобритании не решилось пока вводить полный 
запрет на эти пищевые добавки, только направило соответствующий запрос в Евроко-
миссию» (Известия в Украине. Украинский выпуск», № 209/452/27496, 20.11.07, с. 5). 

выводы. Проведенное исследование показало, что наиболее популярными моделями 
образования фразеологических инноваций являются двухкомпонентные беспредложные 
модели. Во-первых, двухкомпонентные устойчивые сочетания легко запоминаются, по-
скольку передают своеобразие живой разговорной речи [3: 484]. К ней, в свою очередь, 
достаточно часто обращаются журналисты, стремящиеся выразить свои мысли с макси-
мальной простотой, чтобы легче добиться понимания читателей. Во-вторых, язык СМИ 
постоянно стремится к лаконизму и экономии выразительных средств [4: 174; 5: 48], что 
также сказывается на структурных типах образованиях фразеологических инноваций. 
Трехкомпонентные беспредложные структурные образования встречаются значительно 
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реже, однако также разнообразят журналистские материалы и способствуют количе-
ственному увеличению и качественному усвоению новых фразеологических единиц.
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ХудоЖнЯ ЛітЕратура в КонтЕКСті КуЛЬтури

УДК 821.161.2.
Тагільцева Я. М.

(Полтава, Україна)

ЕвоЛЮЦіЯ оБраЗів Саду і ЛіСу в ПоЕЗіЇ Б. ПаСтЕрнаКа

В статье ведется исследование эволюции пейзажных образов сада и леса в 
поэтическом наследии Б. Пастернака. Отмечается доминирование образа сада в ранней 
лирике писателя и преимущество лесных пейзажей на позднем этапе его творчества. 
Наблюдается богатое содержание и расширение границ изображения данных образов.

Ключевые слова: лирика, художественный образ, пейзаж, эволюция.
The article deals with the evolution of landscape images of garden and wood in Boris 

Pasternak’s poetry. Predominance of garden image in early lyrics and  landscapes of wood 
in later period has been stressed. Meaningful content and extension of image sizes have been 
observed.

Key words: lyrics, image, landscape, evolution.

Пейзаж посідає провідне місце у поетичній спадщині Бориса Пастернака. Однією з 
його особливостей є багате розмаїття природних образів (дощ, сніг, пори року, гори, море 
тощо). Предметом нашої уваги виступають  образи саду й лісу, особливості зображення 
та еволюцію котрих ми ставимо за мету дослідити у статті.

До цього часу дана проблема залишалася поза науковим вивченням. Дослідниця 
М. Єлісова [1] розглядала образ саду в контексті міфопоетичної картини світу Б. Пастер-
нака. О. Чумак [2]говорив про символічне наповнення  цієї категорії. Отже, вважаємо, що 
наше дослідження є актуальним і новим у сучасному літературознавстві.

Образ саду проходить крізь усю поетичну творчість митця. Поет намагається мак-
симально наблизитися до природного простору, подолати замкненість ліричного героя, 
спілкуватися з природою.

Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят [3: 48].

Сад соціюється з життям, виступає зв’язуючою ланкою поміж небом і землею («Как 
бронзовой золой жаровень…»). 

Даний образ виступає не лише фоном, мотивом ліричного твору, а дійовою особою 
– супутником ліричного героя на його творчому шляху. Так, у вірші «Плачущий сад», 
коли герой займається творчістю (вночі), сад не спить, він вступає у діалог. Те, що в саду 
дощ, дозволяє ліричному героєві сприймати його як «плачущий». Отже, духовний стан 
людини переходить на сад через мотив дощу. 

У вірші «Зеркало» сад представляє зовнішній хаотичний світ, що показаний че-
рез відображення у дзеркалі трюмо. Спочатку автор назвав поетичний твір «Я сам»,  
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тобто він ототожнював себе із садом в дзеркалі. Отже, чітко проявляється метафоричний 
зв’язок «сад – творчість», через поєднання пейзажу й побуту Б. Пастернак  намагався  
втілити тему творчості. 

Між картиною природи і домом, де знаходиться трюмо, немає чітких меж, поетич-
ні образи плавно переходять одне в одне: дзеркало відображає сад, який у свою чергу 
змінюється степом. Відсутність границь між садом та оточуючим простором – традиція 
романтичного мистецтва, використана поетом,  на нашу думку, підкреслює гармонію 
безпосередньо образу саду з оточуючою природою.

Змістова насиченість даної категорії поступово розширюється. Б. Пастернак зумів 
відтворити зв’язок саду з темою творчості й кохання у межах одного вірша («Определе-
ние творчества»).

                          А в саду, где из погреба, со льду,
                          Звезды благоуханно разахались,
                          Соловьем над лозою Изольды
                          Захлебнулась Тристанова захолодь [3: 137].
Метафоричні зірки (блискітки льоду) пов’язані з темою поезії, сад – з народженням 

її і з любовною пристрастю, яка перетворюється на пристрасть поетичну. В останній, 
уже процитованій, строфі оточуючий світ (пейзаж як частина його) і в реальному, і у 
власне авторському втіленні є лише віддзеркаленням внутрішнього простору людини, 
наслідком пристрасті закоханого або художника.

У збірці «Сестра моя – жизнь» сад як пейзажний образ являє собою хаотичний невпо-
рядкований простір. Часто його можна розпізнати за окремими ознаками («Наша гроза» 
– бузок, малина, жасмин, «дичок в черешенной коре»; «Послесловье» – тин, малина, мак; 
«Образец» – тин, мальва тощо), а часом він просто названий, але ніяк не описаний («Лето», 
«Конец», «Свистки милиционеров»). Тлумачення саду як культурного простору зустрічає-
мо у віршах «Зеркало», «Девочка», «Ты в ветре, веткой пробующем…», «Плачущий сад», 
поетичні пейзажі цих віршів поєднані спільними образами і мотивами: саду, дому з розкри-
тими вікнами, дощу, сліз, поета і творчості. Як в епоху Відродження, сад у Б. Пастернака 
позначає душу людини і книгу. Ширше даний образ постає як простір життя.

З-поміж усіх  садових пейзажів збірки «Сестра моя – жизнь» виділяється зображення 
саду, представлене у вірші «Душная ночь». Якщо до цього  цей образ символізував най-
вищі цінності, такі як рай, бог, то в даному випадку під час передгрозової напруги, коли 
«в лихорадке бредил бог», сад і весь оточуючий простір також перевтілюються, набува-
ють негативних характеристик. Поява «ужасного говорящего» саду викликана і задухою 
а атмосфері і, головним чином, настроєм ліричного героя (безсоння, томливе очікування 
насамоті), пейзаж залежить від стану його душі, відображає внутрішні переживання. 

Поступово масштаби зображення пейзажу збільшуються.  У пізній ліриці Б. Пастер-
нака (1940-1950-х років) потужних позицій набуває образ лісу, що відзначається глибин-
ним змістом і розмаїтим зображенням. Розгорнуте метафоричне уподібнення соснового 
лісу морю у вірші «Сосны» дозволяє поетові говорити про безсмертя людини. Ліричний 
герой вдивляється у безмежні простори неба (вічне життя), що здаються йому морем. 
Вхід до лісу – вхід до іншого світу, який можливий тільки після смерті. Довколишня 
природа зачаровує ліричного героя, зупиняє динамічний час, тому переважають слова 
«бессмертные», «от смерти освобождены». Простір соснового лісу має одну, лише йому 
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властиву ознаку – відсутність часу (час стоїть). Тому виникають асоціації лісу з образом 
раю (майбутнього, сподіваного після смерті). Тож,  Б. Пастернак уважав, що в органічно-
му єднанні з природою людина набуває безсмертя. Лісовий пейзаж допомагає розкрити 
світоглядну позицію поета, його концепцію єдиного світу.

У циклі «Стихотворения Юрия Живаго» символічне зображення лісу і саду набуває 
нового трактування – біблійного. «Роздягнений» і непокритий ліс  порівнюється з  об-
разами  Христа і  тих, хто молиться:  ліричний  герой асоціює його із страждаючим 
Христом і з непідкупним страждальцем («На Страстной»).

                             И лес раздет и непокрыт,
                             И на Страстях Христовых,
                             Как строй молящихся, стоит
                             Толпой стволов сосновых [5: 512]
Весняний ліс, що прокинувся від зимового сну, подібно до людей бере участь у 

хресному ході.
Ліс поступово змінюється садом, що порівнюється із «строем молящихся». «Сады 

выходят из оград», наче намагаючись поєднатися з лісом, з усією природою, щоб ра-
зом оплакати смерть Бога. Образ садів підкреслює глибину скорботи за померлим Бо-
гом, за яким сумує уся природа. Світ природи сповнений Божею волею і гостро пере-
живає божественні страждання як свої власні. Проте життя перемагає смерть, як весна 
зиму. Подолання перепон, порушення меж лісу і саду символізує одну з важливих ідей 
православ’я – ідею соборності.  

Образ саду стає одним з головних пояснень життєвих процесів і символом слова 
«життя» в цілому.  Цей символ постає у таких іпостасях, як сад-творчість, сад-вічність, 
сад-життя, що «акумулюючи різні концептуальні смисли, стають джерелом виникнення 
індивідуально-авторських значень символу. Сад постає як часовий контрапункт, осеред-
дя історії у певний момент життя всього людства» [2: 214]. Отже, сад виступає символом 
священної історії, тим місцем, де людство набуло нового духовного життя.

За нашими спостереженнми, образ саду зустрічається рідко у пейзажах пізнього 
Б. Пастернака. Цей образ не має конкретних обрисів, частіше виконує роль символу або 
знаку, рідше слугує задля увиразнення мотивної організації вірша.

Домінуючої позиції набуває образ лісу, який всіляко уособлюється поетом. Він стає 
схожим на людину, другом і співбесідником ліричного героя: «В доме хохот и стекла 
звенят…/ лес забрасывает, как насмішник,/ Этот шум на обрывистый склон…» («Бабье 
лето»), часто уподібнюється  різним «культурним об’єктам» (дому, музичному твору, 
будівлям тощо). Водночас даний пейзажний образ описаний як глухий і дрімучий, про 
що свідчить лексичний склад, використаний поетом при його описі: «падь», «лощины», 
«трясины», «топи», «болота»; ліс завалений «мертвими» залишками рослинності («бу-
реломом», «валежником», «еловым мусором»), обріс мохом. У вірші «Нобелевская пре-
мия» знаходимо трактування образу лісу згідно з фольклорною традицією – обмежений, 
закритий простір протиставлений «волі». Відчуття замкненості і неминучості життя пе-
редається пейзажними образами:

                                       Темный лес и берег пруда,
                                        Ели сваленной бревно.
                                        Путь отрезан отовсюду.

          Будь что будет, все равно [4: 128].
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Відчуття  безвихідності змушує ліричного героя замислитися про близький кінець 
життя. Згадаймо, що згідно з народними уявленнями саме через  ліс проходить дорога  у 
царство мертвих. 

У вірші «Сосны» ліс не має чітко окреслених меж. Його безмежність і розлогість 
передається через порівняння з морем, що викликає у ліричного героя роздуми про без-
смертя і вічність. Подібне порівняння «ліс-море» зустрічаємо у вірші «Ветер» («Стихот-
ворения Юрия Живаго»), у вірші «Баллада» («Второе рождение»). Ліс здійснює свій ма-
гічний вплив на ліричного героя. Останній не супротивиться і з радістю його сприймає:

                                    И вот, бессмертные на время,
                                    Мы к лику сосен причтены.
                                    И от болей и эпидемий

И смерти освобождены [4: 23].
Простір лісу має своєрідну властивість – відсутність часу. Виникає асоціація лісу з 

образом раю (уявного майбутнього після смерті).  Відзначимо, що пейзажні образи, зо-
крема ліс, виступають втіленням мотиву вічності, що домінує у пізнього Б. Пастернака.

Отже, пейзажні образи лісу і саду еволюціонують протягом поетичної творчості 
Б. Пастернака. Митець постійно збагачує їх новим змістом, розширює масштаби зобра-
ження, що дозволяє говорити про вічні життєві цінності та гармонію в оточуючому світі.
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мартироЛогічна Парадигма тЕКСту Про ПавЛиКа мороЗова

В статье рассматривается вопрос преемственности христианского культурно-
го кода в советской литературе (на примере политически ангажированного произве-
дения «Про юного більшовика – Павлика Морозова» П. Стена). Произведение о жиз-
ни положительного героя соцреализма обнаруживает общие черты с агиографией  
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Средневековья. Это можно объяснить процессом цитации – спонтанным использовани-
ем иных культурных кодов (в данном случае христианского), неотъемлемо существую-
щих в сознании первых творцов соцреализма, в создаваемом ими искусстве.

Ключевые слова: культурный код, мартирий, агиография, положительный герой.
In the present article is considered the question of succession of a Christian cultural code 

in the Soviet literature (on example of a politically committed work “About young Bolshevik 
– Pavlik Morozov” by P. Sten). A work about a positive hero of socialist realism shows some 
common features with medieval hagiography. This fact can be explained by process of citation 
– spontaneous usage of other cultural codes (in this case Christian codes),which exist as an 
integral part in the consciousness of the first creators of a socialist new life and in their art.

Key words: cultural code, martyrium, hagiography, positive hero.

1931−1932 років у далекому від України селі Герасимівка, що знаходиться у Сверд-
ловській області (тепер − Катеринбурзька), стаються події, що їх зі швидкістю блискавки 
було використано до конструювання корпусу текстів радянської доби. Історія Павлика 
Морозова, створена у рамках соцреалістичного дискурсу, прекрасно виконало свої іде-
ологічні завдання. У літературознавчому ж плані цікавим є той факт, що, почавшись з 
публіцистики, наратив про Павлика Морозова оформлюється у колі дитячого читання, 
перетворюється на факт літератури для дітей, а потім звужується до функціонування у 
вигляді фразеологізму «бути Павликом Морозовим», що означає «бути зрадником». Іс-
торія про дитину стає текстом для дітей, що передбачає використання спеціальних літе-
ратурних форм: казки, дитячого оповідання, дитячих віршів тощо. Проте  у текстах про 
Павлика Морозова проглядають й інші жанрові форми, які дозволяють застосувати до 
нього інші коди прочитання. 

«Морозовіана» не пройшла повз увагу дослідників тоталітарної культури, що ви-
вчали механізм функціонування радянського міфу [1;2]. Констатувати міфічність історії 
Павлика пізнішим дослідникам дозволило досить таки давнє журналістське розслідуван-
ня Юрія Дружнікова. У своїй спершу самвидатівській книзі «Донощик 001, або Підне-
сення Павлика Морозова» (1984) дослідник подав фактичні матеріали справи, які розвін-
чували радянський культ сибірського хлопця. Зокрема з’ясувалося, що батьки Павлика 
насправді були розлученими, батько не жив із родиною, а отже хлопець не міг бачити 
того, про що свідчив; сам Павло не був ані піонером (адже і самої організації у селі не 
було), ані зразковим учнем, а швидше недоглянутою дитиною з хуліганськими звичками. 
Сюжет белетризованої біографії (яка мала виглядати як документальна) розроблявся без 
ознайомлення письменників і журналістів із усіма матеріалами справи, без спілкування 
зі свідками (за винятком автора першого твору «У куркульському гнізді» Павла Соломе-
їна (1932)) [3]. Ю. Дружніков пропонує інший мотив реального виступу Павлика проти 
батька (спроба залякати, аби той повернувся у родину) і підозрює у вбивстві зовсім не 
тих, кого звинуватила влада. Випадок Морозова став прецедентом для ще більш як де-
сяти випадків ідеологізації вбивств дітей (часто побутових) у Радянському Союзі. Це 
дозволяло вирішувати кілька ідеологічних завдань, зокрема довести існування куркуль-
ського спротиву колективізації.
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З точки зору жанрової природи текстів «Морозовіани» залишається цікавим те, що 
вони виявляють спільні ознаки з агіографічними і фольклорними текстами, у тому числі 
і стосовно типу авторської свідомості. 

Автора української версії (чи однієї з таких) − тонесенької брошури «Про юного 
більшовика – Павлика Морозова» (Харків–Одеса, «Молодий більшовик», 1933) − іденти-
фікувати жодним чином не вдалося. Ім’я Павла Стена не зазначено в довідниках, зокрема 
«Письменники Радянської України» [4], не тлумачиться воно і у «Словнику українських 
псевдонімів та криптонімів (ХVІ–ХХ ст.)» О. І. Дея [5]. Не знайдемо також інших окре-
мих видань за підписом цього автора. При цьому оповідання нікому не відомого автора 
через свою кон’юктурність видано накладом 10 000 примірників.

З іншого боку, це явище стає цілком зрозумілим, якщо взяти до уваги те, що роз-
робка сюжету про Павлика лежить у сфері ідеологічної словесності і оформлюється за 
чітко окресленими правилами. Автор за такої ситуації не є творцем, а виявляє себе як 
наслідувач певних зовнішньо надбаних свідомістю кодів. За Р. Бартом, «культурний код 
– це  перспектива цитації, міраж, зітканий із множини структур […]; породжені цим ко-
дом одиниці є не що інше, як відгомони чогось, що вже було читано, бачено, зроблено, 
пережито: код є слідом цього “вже”» [6: 45]. Для тоталітарної культури властивий свій 
код (чи своя сукупність кодів), носіями якого є адепти більшовизму. Між тим, як зазначає 
Євгеній Добренко у своїй ґрунтовній праці «Метафора влади», «тоталітарне мистецтво, 
будучи мовою влади, не створює художніх кодів, але використовує вже напрацьовані 
культурою, внутрішньо їх перебудовуючи – з великої кількості соціокультурних кодів 
обираються найбільш стійкі, суґестивно напрацьовані, найбільш дієві і “фізіологічно” 
прості, такі, що ближче усього стоять до безсвідомого досвіду маси, вроджені їй як спо-
соби її автоматичного буття» [7: 38].

Свідомість людини доби тоталітаризму, вочевидь, була глибоко закорінена в христи-
янській доктрині, власне, світосприйняття особистості 20–30-х років ХХ ст. відбувалося 
через призму християнства як культурного коду. Не буде перебільшенням сказати, що 
соцреалістичний код у цьому сенсі претендує на спадщину християнства. Врешті решт, 
посередня особистість, якою виявляє себе автор, навряд чи мала доступ до будь-якої 
іншої моделі, аніж та, яка вже глибоко засвоїлася цілим народом.

Дослідники соцреалізму, здається, одностайно визнають, що один з головних 
об’єктів (чи навіть функцій) соцреалістичної літератури – позитивний герой – часто має 
вигляд героя агіографічного твору, а окремі соцреалістичні твори – вигляд історій нових  
святих, що жертвували собою задля утвердження нової віри. Втім, Катаріна Кларк вису-
ває уточнювальну (чи навіть заперечну) тезу: «Його [позитивного героя] образ походить 
не стільки від героїв агіографії, життя яких освічує віра, скільки до героїв літописів, що 
спираються на світські принципи феодальної честі, обов’язку, доблесті та патріотизму» 
[8: 48−49].

Агіографія є однією з традиційних складників читацького кола християнина. З усіх 
агіографічних жанрів твір «Про юного більшовика – Павлика Морозова» найбільш близь-
кий до мартирія, передусім своєю структурою, функціональним навантаженням (що має 
не менше значення для розуміння творів не стільки літературних, скільки належних до 
словесності у ширшому смислі) та сюжетними елементами. 
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За визначенням українського медієвіста основними функціями агіографічних творів 
є меморіальна, дидактична, обрядова і комунікативна [9: 15–16]. Легко встановити, що 
усі вони властиві і тексту «Про юного більшовика…». Зокрема, реалізація дидактичної 
та комунікативної функцій підтримується настановою на прочитання вголос певному 
колу читачів. Наприкінці видання містяться п’ять талонів на відповідно п’ять прочи-
тань різним аудиторіям. Талонам передує спонукання «До піонера-політчитача», яке має 
стимулювати поширення цієї  пропагандно важливої інформації: «Кожен раз, коли ти 
прочитаєш цю книжечку, – заповни відрізний талон і надішли його за адресою: Харків, 
Сергіївський майдан 2, ДВОУ “Молодий Більшовик”, секторові політлітератури. Хто 
своєчасно прочитає цю книжечку в 5 місцях і не пізніше 1 травня 1933 року надішле всі 
п’ять відрізних талонів до видавництва, той одержить безкоштовно маленьку бібліотеч-
ку піонерських книжок і журналів».

Значно узагальнюючи, можна говорити про спільні структурні (здебільшого сюжет-
ні) елементи, властиві кожному житійному текстові: кожен мартиролог містить розповідь 
про ініціацію у християнську віру, часто – пошуки наставника, дискусію (своєрідний бій) 
з ворогом, поставлення героя перед вибором (принести жертви язичницьким богам і тим 
зректися своєї віри або бути підданим тортурам), катування святого, чудо зцілення його 
плоті і нарешті подвиг, що полягає у прийнятті і непротивленні смерті, чуда після смерті. 
Для зіставлення морфологічних матриць до пари творові «Про юного більшовика – Пав-
лика Морозова» було обране «Житіє і страждання святої великомучениці Варвари» [10]. 
Для самого дослідження були використані до десяти житій з «Житій святих» св. Д. Туп-
тала і таким чином було встановлено багато паралелей і зроблено спробу їх інтерпрета-
ції. Разом з тим, щоби зменшити обсяг, для цього викладу було обрано лише мартирій св. 
Варвари з причини фабульних збігів: св. Варвара походить з родини язичника і, стаючи 
на шлях сповіді християнської віри, так само, як і Павлик, вступає в конфлікт з батьком. 
Скориставшись з структурної методології Володимира Проппа [11], маємо такі спільні 
елементи (функції, за термінологією В. Проппа):

Становлення на шлях віри1. . Герої зазнають ініціації: 
Св. Варвара: «Одного разу, коли вона довго дивилася на небо, одержима великим 

бажанням довідатися, хто створив прекрасну ту височінь, і простір, і світіння небесне, 
раптом засяяло в серці її світло божественної благодаті і відкрилися її мислені очі для 
пізнання єдиного невидимого, незбагненного і недосяжного Бога, що Небо і Землю пре-
мудро сотворив» (56 [12]).

Павлик: «Пригадує, яка радість опанувала його, коли він уперше став піонером. 
Вперше в житті надів тоді піонерську краватку й разом з усіма обіцяв бути вірним 
справі робітничої кляси...» (8). 

Але це ще не призводить до конфлікту з батьками. Причиною його стає відповід-
на активність героїв: св. Варвара відмовляється виходити заміж, вносить символічні 
зміни у будівництво лазні, що будувалася на замовлення батька (замість двох вікон ве-
лить зробити три на знак Троїстого світла), Павлик втручається у сільрадівські спра-
ви батька. Відповідно вони зазнають за це мук: 

Св. Варвара: «Діоскор же знайшов у печері доньку свою, взяв її і почав бити не-
милосердно. Ударивши ж нею об землю, ногами штовхав і, схопивши за волосся, волік 
додому свого шляхом кам’янистим. Тоді запер її в кімнатчині малій та темній, і замкнув 
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ключем двері та вікна, і запечатав печаттю, приставив сторожів і морив її голодом 
та спрагою» (61).

Павлик: «Він схопив Павликове тіло й з люттю тигра шарпонув його, почав бити 
кулаками по обличчю, в боки» (12). 

2. Умовляння до героя залишити обраний шлях. 
3. Герой не піддається на умовляння (корелятивна функція). Зустрічаємо навіть 

подібність у формулюванні (моделюванні) відповідей: 
Св. Варвара: «Я приношу жертву хваління повсякчас Богу моєму і сама Йому хочу 

бути жертвою […], а твої боги є нічим і нічого не створили, бездушними будучи й не-
справжніми але їх самих створює рука людська […]» (62).

Павлик: «Ви з вашим богом усі разом шахраї й вороги наші! […] Що мені з вами 
родичатися... Я піонер!» (35). 

Так само, як св. Варвара відкидає можливість віри в ідолів при усвідомленні буття 
єдиного Бога, так Павлик Морозов заперечує Бога, бо його заперечує визнана хлопцем 
релігія влади. І в мартирії, і в тексті про Павлика Морозова мотивація поведінки героїв, 
аргументація їхньої поведінки виражені не досить переконливо з точки зору простої ло-
гіки, бо сама поведінка визначається і регулюється релігійними нормами (християнства і 
радянської влади відповідно), а отже сприймається як бездоказова для тих, хто ці норми 
не сповідує. Герой і антагоніст перебувають у різних світоглядних системах, з яких чи-
тач має підтримувати систему героя, а значить розуміти його мотивацію, якою б дивною 
вона не була. Аргументованість виникає виключно на ґрунті відповідного сприйняття 
тексту «ідеальним читачем», який довіряє текстові, піддається його виховній функції.

4. Ворог погрожує муками, тортурами.
5. Герой тримається своєї позиції (корелятивна функція). Щодо цієї пари мотивів 

можемо констатувати їхню імпліцитну наявність у мартирії: св. Варвару катують не після 
погроз, а одразу після її відповіді на умовляння (погрози вплетені в спробу умовляння, 
крім того, вони мають бути відомими для християн тієї доби, а також читача). При цьому 
схожі з текстом про Павлика формули погроз–відповідей можна знайти в багатьох інших 
житіях, наприклад, у житії св. Агафії: 

Св. Агафія: «Ігемон сказав: – Ти заслуговуєш на великі муки, на які я тебе зараз і 
віддам, якщо ти не виконаєш, що я тобі наказую». – «Не боюся я нічого, – відповідала 
дівиця. – [...] Якщо ти вчиниш мені рани і муки, я маю на поміч Духа істини, який мене 
збавить від руки твоєї» (18). 

Павлик: « – А я кажу – вийди з піонерів, поки не пізно! – гаркнув Данило. – А то 
що? – Уб’ю, як собаку! Ніхто й не знатиме, де ти дівся. – Не боюся я тебе […].  Як був 
піонером, так і буду» (45–46).

6. Тортури / спроби вбивства.
7. Герой залишається неушкодженим / чуда зцілення плоті після катувань (ко-

релятивна функція). Цей мотив вжитий у творі «Про юного більшовика…» і в мартиріях 
св. Варвари та св. Агафії щонайменше по два рази. У житії св. Варвари до другого випад-
ку видається можливим зарахувати те, що свята лишилася жива після повторних тортур, 
а також те, що одна з тортур не вдалася завдяки її молитві (прохання вкрити тіло від очей 
нечестивих). 
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8. Вбивство героя. Св. Варвару вбиває батько подібно до того, як Павлика Морозова 
карають родичі за відступництво. В обох випадках акцентується неймовірна жорстокість 
вбивці: «Діоскор же твердосердий, святої Варвари батько, не лише не болів серцем, 
бачачи великі муки доньки своєї, – але й сам бути її спекулятором не посоромився стати 
й її катом […]» (66). Крім того, в обох порівнюваних творах має місце подвійне вбив-
ство: героя і співстрадника – Юліанії разом з Варварою, молодшого брата Феді разом з 
Павликом.

9. Загибель ворога як покарання з боку вищої влади. Гонитель св. Варвари гине, по-
караний Божою силою не так за несправедливе переслідування, як за те, що є апологетом 
язичництва, а приклад віри святого його не перевиховав. Караючою силою у радянсько-
му мартирії виступає влада в особі «громадського обвинувача від центральної піонер-
ської газети «Піонерської правди» тов. Смирнова» (50). Жорстокість вироку мотивована 
в першу чергу значимістю втрати – загинула не просто дитина, а найкращий піонер.

12. Прославлення героя. Це не є функцією у визначенні В. Проппа, швидше це еле-
мент обрамлення. Разом з тим, цей елемент – один з визначників жанру житія, тож вва-
жаємо за суттєве відзначити і цю паралель. Після житія св. Варвари у «Четьїх Мінеях» 
Дмитра Туптала вставлено текст «Про чесні мощі великомучениці Варвара», де вказано, 
що її мощі були перенесені до київського Михайлівського Золотоверхого монастиря, і 
говориться про чуда, які мали місце за допомоги святої. Останній десятий розділ кни-
жечки про Павлика містить похвалу цьому героєві, що починається так: «Загинув юний 
герой. Павлик своєю боротьбою, своїм коротеньким життям показав себе справжнім 
піонером, якому справа більшовицької партії – дорожча над усе. І за неї він боровся, не 
боячися ні страхань, ні труднощів» (52). Його особа і подвиг вписується у цій похвалі в 
коло інших історій радянських дітей-героїв: «Павликова смерть не остання. Від рук кур-
кулів загинув нещодавно на Уралі піонер Коля Мяготін, що також викривав куркульські 
дії. Нещодавно на Чернігівщині в Іченському районі куркулі кинули в криницю піонерку 
Уляну Скакодубову за те, що вона викрила яму з прихованим хлібом».

Наводячи тут паралелі між житієм св. Варвари (маючи на увазі можливі паралелі з 
багатьма іншими житіями) і текстом про радянського юного подвижника Павлика, ціл-
ком усвідомлюю і відмінності між ними. Ці відмінності стосуються як стилю викладу 
(житіє св. Варвари зроблено майстерно, «літературно», якщо можна так висловитися, 
крім того, за часом оформлення у «Четьїх Мінеях» Дмитра Туптала вони належать до 
набагато більш вибагливої літературної доби), так і сюжетних елементів, які не мають 
збігів, не повторюються. З сюжетних елементів такими у мартирії св. Варвари є мотив 
замкнення батьком у високій вежі, мотив спілкування з Нетлінним Нареченим (до цього 
ж мотиву можна віднести монологи і молитви героїні), мотив об’яви Царя Слави. Сюди 
ж можна додати, що і сам подвиг Юліанії вписаний у мартирологічну парадигму, тоді як 
Федю вбито зовні не мотивовано, просто через присутність поряд з братом. 

Проте за значного рівня абстрагування здається можливим пов’язувати витоки мар-
тирологічної моделі оповідання про Павлика у радянській літературі з мартирологією 
християнської словесності. Роблю це на підставі уявлення про авторську свідомість доби 
соцреалізму як про свідомість, що запозичує певні культурні коди, а також ґрунтуючись 
на висновках із зіставлення структурних матриць двох творів.
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ПОШЛОСТЬ – ПЕрСонаЛЬнаЯ ЭСтЕтичЕСКаЯ  
КатЕгориЯ в. в. наБоКова

 (на материале комедии  «Событие»)

У статті на матеріалі комедії «Подія» розглядається категорія пошлості, що є 
значимою в естетичній системі В. В. Набокова та в його розумінні протиставляєть-
ся категорії творчості. Індивідуально-авторське сприйняття пошлості спонукає до 
більш докладного вивчення особливостей цієї категорії, через яку розкривається світо-
гляд письменника. Категорія пошлості, за Набоковим, має такий естетичний смисл: 
© Бабенко О. А., 2009
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нездатність здолати «стіну» у мистецтві та реальному житті (вийти за межі оби-
вательщини), художня сліпота тощо. Митець, який у своїй творчості не виходить за 
межі дійсності, не може називатись творцем і є пошляком. Такий художник постає у 
п’єсі «Подія».

Ключові слова: пошлість, міщанство, мистецтво, свідомість, «стіна», ху-
дожник.

In the article the category of platitude is taken up on the material of the     comedy «The 
Event»; the category is important in V. V. Nabokov’s aesthetic system and in his conception 
opposed to the category of creative work. An individual-author’s perception of platitude 
encourages more detailed study of peculiarities of the category, through which the writer’s 
world view is being shown. According to Nabokov’s understanding the aesthetic meaning of 
the category of platitude is: the incapability for overcoming «the wall» in art and real life 
(for stepping over limits of narrow-mindedness), the artistic blindness and so on. If the artist 
doesn’t overcome limits of the reality in his art he cannot be called the creator and he is a 
platitude-bearer. Such a painter appears in the play «The Event».

Key words: platitude, narrow-mindedness, art, consciousness, «the wall», an artist.

В. В. Набоков как эстетик, философ и художник в своих публичных выступлениях 
(лекциях и интервью) обращался к категории пошлости в искусстве и жизни. «Пошлость» 
у Набокова всегда противостоит «истинному искусству», «красоте» и «значимости». В 
книге «Лекции по русской литературе», составленной по материалам лекций для студен-
тов, прочитанных Набоковым в Уэлсли  и Корнеле, писатель говорит: «Пошлость – это не 
только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значи-
тельность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность» [1: 388]. 

«Пошлость» неразрывно связана с категориями «творчество» и «сознание», которые 
являлись первостепенными объектами изучения и описания в произведениях Набокова 
различных жанров [2; 3; 4; 5]. Категория пошлости в творчестве Набокова рассматри-
валась учеными на материале прозы автора [6]. Так как эстетический смысл этой ка-
тегории  в драматургии Набокова не был изучен, а драматические произведения авто-
ра являются частью всего его творческого наследия, то невозможно говорить о полном 
раскрытии категории пошлости в системе эстетических категорий писателя, не выявив 
ее индивидуально-авторские особенности в произведениях различных жанров и перио-
дов творчества Набокова. 

Пьеса «Событие» (1938) относится к русскому периоду творчества автора и явля-
ется чуть ли не первой по концентрации концепций и понятий, проходящих красной 
нитью через всю литературную жизнь Набокова. Поэтому «драматическая комедия» 
«Событие» была взята как материал для исследования категории пошлости. Цель ста-
тьи – раскрытие реализованных в пьесе «Событие» особенностей категории пошлос-
ти (в контексте понятий «искусство» и «литература»), соотнесение  их с публичными 
высказываниями автора и создание общего представления о персональном видении по-
шлости Набоковым. 

Изучение пьесы проводится с помощью анализа, во-первых, главных действую-
щих лиц как носителей авторских идей, во-вторых, их взаимоотношений, через которые 
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раскрываются характеры, и, наконец, конфликта комедии в разрезе контекстуального 
противопоставления «истинное искусство - пошлость».  

В книге «Николай Гоголь» (1942-44 гг.) Набоков объяснял иноязычному читателю 
значение слова «пошлость», делая акцент на том, что суть «распространенного порока» 
невозможно выразить на трех знакомых ему европейских языках (английском, француз-
ском и немецком) из-за отсутствия специального именования. При этом Набоков настаивал 
на существовании самого понятия, несмотря на отсутствие термина. Перевод «пошлос-
ти» на английский язык – poshlust — выражает отношение самого переводчика: «Poshlust 
— чтобы передать глухоту второго, безударного «о». Первое же «о» звучно, как всплеск, 
производимый падением слона в болотную жижу, и округло, как грудь купающейся 
красавицы с немецкой открытки» [7: 449]. Если пошлость имеет какие-либо национальные 
особенности, то более всего Набоков был нетерпим к немецкой  пошлости. 

Бывший студент Курт Ветзстеон, посещавший лекции Набокова в Корнельском уни-
верситете, в своих воспоминаниях повествует о Набокове-лекторе, с особым интересом 
разъяснявшем аудитории, что такое пошлость: «Пошлость – неуловимая вульгарность, 
не кричащая и не грубая, а граничащая с восприимчивостью, восприимчивостью с вкра-
плениями плесени – «Гамлет» Спенсера Оливье, например, с его «фрейдовскими лест-
ницами», или «великие идеи», или романы Томаса Манна» [8: 150 - 151]. 

Набоков не раз говорил, что литература из всех видов искусства более всего явля-
ется вместилищем пошлых суждений. Приступая к написанию рецензии на то или иное 
новомодное произведение, Набоков не упускал случая разобрать все хвалебные отзывы, 
статейки, не говорящие о «бестселлере» ничего, кроме, как замечал Набоков, «астроно-
мических» цифр о продажах сего творения и  громких пустых эпитетов. Набоков считал 
пошлость особенно зловредной, «когда фальшь не лезет в глаза и когда те сущности, 
которые подделываются, законно или незаконно относят к высочайшим достижениям 
искусства, мысли или чувства» [7: 452].

В пьесе «Событие» в полноте высвечивается эстетическое содержание категории по-
шлости. Главный герой и пошляк – художник Алексей Максимович Трощейкин. Нелюбовь 
Набокова к Горькому, по всей видимости, повлияла на выбор имени-отчества для персона-
жа. Фамилия у него тоже говорящая и выражает разрушительную сущность ее носителя, 
растрощившего в себе человека и потому неспособного стать настоящим художником. Он 
же растрощил все истинно ценное не только в себе как творце, но и в своей жене Любови, 
сломав и опошлив непониманием и притворством ее чувствительную натуру.   

 Комедия начинается авторской ремаркой с описанием мастерской Трощейкина. Пе-
ред низким мольбертом стоит кресло. «Трощейкин всегда работает сидя», — объясняет 
Набоков. Из этого следует самое первое заключение: художник-то с ленцой! Какой пор-
третист работает сидя? Набоков тем самым намекает на «незаурядные» достижения свое-
го главного героя. Трощейкин – провинциальный портретист, всеми силами защищающий 
свой устоявшийся мирок. Душа Трощейкина ленива, а отсюда и истоки его пошлости. 

Он не хочет что-либо менять. Не хочет признаваться в том, что давно знает об 
изменах жены и что она и ее любовник Ревшин знают о его осведомленности. Тро-
щейкин не терпит свою тещу-«литераторшу», стоящую примерно на одной ступени 
художественных достижений рядом со своим зятем. Но ему лень пытаться что-либо  
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изменить, и он готов жить в одном доме с Антониной Павловной (чеховские имя и отче-
ство подчеркивают пародийное сходство с писателем), лишь бы оставить все, как есть. 
Да и не любит Трощейкин Опаяшину� потому, что очень она напоминает его самого. 
Как он выразился о творениях тещи: «Ну, это литература такая, знаете… неуследимо 
бесследная». Тоже самое можно сказать и о живописи Трощейкина. Недаром сыщик 
Барбошин (схематичный двойник призрачного Барбашина) сомневается в подлинности 
картин Трощейкина и называет их подделками. В этом эпизоде самое пошлое то, что Тро-
щейкин  даже не оскорбляется «подделками» и принимает Барбошина за знатока своего дела, 
называет его оригинальным и уютным. 

Дело в том, что Трощейкину удобнее работать со схемами, штрихами, карикатурами, ку-
клами, нежели с живыми чувствующими людьми. Несмотря на то, что Трощейкину не дано 
стать великим художником, творцом, он более уязвим как человек. Трощейкин-художник 
может дать фору Трощейкину-человеку. Первый обладает собственными убеждениями (за-
частую является выразителем мыслей самого Набокова по отношению к искусству), имеет 
приемы, отличающиеся оригинальностью. Метод двойного портрета, позаимствованный 
Набоковым для Трощейкина у гоголевского Чарткова [9: 562], например, свидетельствует о 
тонком художественном видении человеческой натуры и умении иронизировать. 

Когда Любовь спрашивает его о том, почему бы сначала не написать мячи, которые 
теряются по всему дому,  а потом закончить портрет мальчика, Трощейкин отвечает: 
«Видишь ли, они должны гореть, бросать на него отблеск, но сперва я хочу закрепить 
отблеск, а потом приняться за его источники. Надо помнить, что искусство движется 
всегда против солнца». Таким образом, он говорит словами Набокова, который и в своем 
творчестве отдавал предпочтение «отблеску», а не его источнику. Набоков настаивал на 
том, что искусство – это не жалкая рефлексия жизни, а пересоздание действительности, 
что нередко сама жизнь может подражать искусству, а не наоборот. 

Набоков не любил присутствия какого-либо морализаторства и «больших идей» в 
произведении искусства.  Он говорил: «Писатель погиб, когда его начинают занимать такие 
вопросы, как «что такое искусство» и «в чем долг писателя?» [7: 498]. Эти вопросы, по мне-
нию Набокова, стали волновать Гоголя при работе над вторым томом «Мертвых душ», что 
и послужило основанием для творческого кризиса гения. Любовь в «Событии» считает, что 
творить нужно для людей, «а не для услаждения какого-то чудовища, которое сидит в тебе 
и сосет». На что Трощейкин отвечает устами Набокова: «Как же иначе, — конечно, нужно 
писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него». 

Трощейкин, вслед за своим автором, пытается выйти в своем искусстве за границы 
реальности в потусторонность, написать что-то настоящее. Художник делится с Любовью 
замыслом своей картины: «Этой стены как бы нет, а темный провал… и как бы, значит, 
публика в туманном театре, ряды, ряды… сидят и смотрят на меня. Причем все это лица 
людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь». Он пе-
речисляет лица людей, которых видит на картине. Там и родители, и враги, и женщины. 
Представляемая картина, с признаками театральности в своем содержании, приобретает 
философскую нагрузку. Она могла бы стать итогом всей жизни Трощейкина.  

Замысел Трощейкина начинается преодолением стены. У Набокова «стена» обо-
значает ключевой барьер в творчестве художника, который удается перейти только  
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истинному творцу; обыватель, посредственность не может этого сделать, не выходит 
«за», в потусторонность, и остается по одну сторону с реальностью. Трощейкин не пре-
одолевает «стену», и замысел оказывается только замыслом: «А может быть – вздор. Так: 
мелькнуло в полубреду, — суррогат бессонницы, клиническая живопись… Пускай будет 
опять стена», — заключает он. 

Позднее он не захочет преодолеть «стену» в отношениях с Любовью. И причина всех 
этих нежеланий – нравственная лень Трощейкина, «омещанивание» души. На приеме в 
честь дня рождения Опаяшиной во время чтения нового произведения именинницы Тро-
щейкин с Любовью отделяются от гостей. Автор пишет в ремарке, что «следовало бы, 
чтобы спустилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся их группировка 
(гостей. – О.Б.) была бы нарисована с точным повторением поз».  Картина, которую Тро-
щейкин задумал написать ранее, оживает, но окрашивается в зловещую гамму. Он делится 
увиденным с женой: «Одни на этой узкой освещенной сцене. Сзади – театральная ветошь 
всей нашей жизни, замерзшие маски второстепенной комедии, а спереди – темная глубина 
и глаза, глаза, глаза, глядящие на нас, ждущие нашей гибели». И тогда муж с женой впервые 
признаются друг другу: Любовь – в измене, Трощейкин – в том, что знал об этом. 

Но откровенность, способность оценить свою притворную жизнь продолжается 
всего несколько секунд. Затем Трощейкин теряет высоту полета, падает и говорит, что 
перестает чувствовать Любовь, что она сливается с жизнью, что они опускаются. И мгно-
венно продолжает свою песню об опасности, страхе, побеге, деньгах. Трощейкин может, 
но не хочет выйти из рядов мещан. Ему так проще. Любовь еще в начале пьесы задается 
вопросом, размышляя о муже: «А что если ты феноменальный пошляк?» Трощейкин 
обижается и оскорбляет ее, называя «торговкой костьём». Это было первое нравственное 
падение на глазах у зрителя.

Полное обличение пошляка Трощейкина происходит в сцене воспоминаний мужа и 
жены о покушении на их жизни бывшего возлюбленного Любови Барбашина. Пошлее 
всего то, что выслушивает этот рассказ Ревшин, теперешний любовник жены Трощейки-
на. Пострадавший муж жалеет себя, не осознавая низменности своего страха и эгоизма. 
Пуля, по словам Трощейкина, попала Любови в бедро, а ему самому в руку: «Еще сан-
тиметр, и была бы раздроблена кость», — не упускает случая уточнить самолюбивый 
раненый. Он же продолжает повествование. Когда Барбашина схватил брат Любови, 
Трощейкин, «несмотря на ранение, на страшную боль», ударил в лицо противника, 
который, схваченный, не мог ответить. При упоминании о том, что Любовь пролежала 
после ранения месяц, Трощейкин не забывает сказать и о себе: «А я с рукой тоже немало 
провозился». Эта сцена создает почти цельный портрет низкого, мелочного Трощейкина. 
Трусость выявляется как главное свойство его сущности.  

Портрет пошляка завершают штрихи торга Трощейкина с Ревшиным. Муж в смер-
тельном испуге хочет бежать, но денег у него нет, тогда он выпрашивает деньги у лю-
бовника жены, зная, кто кому кем приходится. Ревшин (тоже пошляк, но фигура по сво-
ему содержанию примитивная), дойдя до крайности в своей наглости, обещает достать 
немного денег с условием, что Трощейкин отпустит свою жену Любовь к сестре Рев-
шина «в деревню». Так Ревшин бесстыдно манипулирует Трощейкиным, зная его страх 
перед новым покушением Барбашина, вышедшего из тюрьмы. Ревшин подговаривает  
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Трощейкина сказать Любови, что это он, Алексей Максимович, сам придумал такой ва-
риант, аргументируя тем, что «так будет приличней». 

Этот разговор, названный Ревшиным разговором «джентльмена с джентльменом», 
показывает всю пошлую сущность этих двух персонажей. Ревшин даже смеет надавить 
на Трощейкина: «Вы отлично понимаете положение». Но Ревшин пошл по своей не-
далекой природе. На большее он не способен. Тогда как Трощейкин идет на унижение 
сознательно, понимая низость своего положения. Позднее Любовь скажет своей сестре 
Вере: «И как это унизительно, что Алеша все отлично знает, а делает вид, что все чудно». 
Возможность бегства для Трощейкина оказывается важнее чести. Он пытается угово-
рить Любовь принять предложение Ревшина (продаться любовнику с ведома мужа): «Ну, 
Любушка, ну, детка моя, ну, что тебе стоит. Ведь иначе Ревшин мне не даст, — это же 
вопрос жизни, а не вопрос мещанских приличий». Тогда  Любовь вслух задумывается, 
почему Трощейкина никто не любит, а многие даже брезгуют общением с ним. 

Набоков говорил, что «припечатывая что-то словом «пошлость», мы не просто 
выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд» [1:  388]. В «Событии» 
такой суд над Трощейкиным производит Любовь.  Она не раз предлагает мужу оценить их 
жизнь вообще, тот же не может думать ни о чем, кроме надвигающейся  опасности. В конце 
концов, Любовь выносит ему вердикт: «Ты черств, холоден, мелочен, нравственно вульга-
рен, ты эгоист, какого свет еще не видал…». Такую оценку получает Трощейкин-человек. 

Но Трощейкин-художник не существует независимо от Трощейкина-человека. В 
разговоре об умершем три года назад сыне Любовь заявляет мужу: «Я ничего не могу 
забыть, а ты ничего не хочешь помнить». Это серьезное обвинение для художника, по-
тому что инструментами творца, по Набокову, являются «впечатления, воспоминания 
и опыт» [10: 273]. Для Набокова  прошлое является вместилищем образов, метафор. 
Оправдание Трощейкина — нежелание жить долгами минувших дней – свидетельствует 
не в его пользу. Он сказал о своем отношении к прошлому:  «Ничего в этом ни пошлого, 
ни обидного нет», — что можно в данном случае понимать наоборот. Трощейкин пал и 
как  личность, и как творец. Он не смог преодолеть в своем художнике портретиста. Преод-
олеть в себе труса и подлеца он не пытался. 

Пошляком является и Ревшин. Но в сравнении с Трощейкиным пошленький любов-
ничек  очень прост.  О нем в ремарке сказано: «Извилист, черная бородка, усатые брови, 
щеголь. Сослуживцы его прозвали “волосатый глист”». В разговоре с сестрой Верой 
Ревшин представлен Любовью как «лишняя пыль в доме». Сообщив о надвигающемся 
«событии» сначала Трощейкину, а затем его супруге, Ревшин остается один на один с 
Любовью и жалуется на то, что она его сегодня не любит. Любовь отвечает, что никогда 
его не любила. Пошлым по своей сути является  не их «романчик», как выразилась Лю-
бовь, а то, что Ревшин, зная всю неправомерность требования от Любови искренности и 
чистоты  по отношению к нему, обижается: «Любзик, не говори так. Грех!» «Любзик» из 
уст этого мелочного беспринципного человечка звучит не так пошло, как слово «грех». 
Ревшину ли, соблазняющему жену Трощейкина на глазах у последнего, говорить о гре-
хе? Все трое знают об измене Любови. Ревшин нахально заявляет об этом: «Как будто 
дорогой Алеша не знает! Давно знает. И наплевать ему». 
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В атмосфере пошлости и притворства находим еще одну немаловажную фигуру – Ан-
тонину Павловну Опаяшину. Писательница, а по совместительству мать и теща, однажды 
сломавшая жизнь дочери, принудив ее расстаться с возлюбленным Барбашиным, продолжа-
ет постепенно «убивать» и дочь, и зятя. Любовь при случае заявляет матери: «Ты меня 
сама вовлекаешь в какую-то мутную, липкую, пошлую обстановку чувств». Несмотря 
на детали, высвечивающие портрет писательницы, общечеловеческий и нравственный об-
лик Опаяшиной в пьесе вырисовывается неброско, схематически. Но нужно отдать должное 
героине: в ряды совсем бесцветных обывателей она не попадает, так как прежде всего ищет 
искусство, стремится к нему. Но не находит.

Образ Опаяшиной-писательницы прослеживается четко. Набоков утверждал, что «ли-
тература — один из лучших питомников пошлости» [7: 452]. К составляющим такого питом-
ника можно отнести сочинительство Опаяшиной. В ремарке перед первым ее появлением на 
сцене сообщается: «С лорнетом, сладковато-рассеянная». Сладковато-рассеянным, судя 
по вычиткам из «фантазии» Антонины Павловны, является и ее творчество. «Озаренные 
Озера» — чего только стоит это название цикла, в который вошла новая «сказка», кото-
рую она «вчера вечером настрочила», как высказалась сама создательница. Примеча-
тельно, что Мешаев Второй, открывший глаза всему семейству в финале пьесы, сказав, 
что некто Барбашин после возвращения из тюрьмы «уезжает за границу навсегда» (и, 
следовательно, не придет во второй раз покушаться на жизнь Трощейкина!), — именно 
этот герой называет Опаяшину «литераторшей», что как нельзя более точно передает ее 
положение в мире искусства.  

Когда на приеме у именинницы гостья Вагабундова говорит о возможности смерти 
кого-нибудь именно сегодня, Опаяшина подчеркивает свою бездарность (один из призна-
ков пошлости), рассказывая о том, что за себя она не боится, потому что «в Индии есть 
поверье, что только великие люди умирают в день своего рождения». Но на самом-то 
деле Антонина Павловна бездарностью себя не считает, чем и соответствует набоковско-
му постулату, гласящему, что «пошлость — это не только откровенная макулатура, но и мни-
мо значительная, мнимо красивая, мнимо глубокомысленная, мнимо увлекательная литерату-
ра» [7: 453]. Только для Опаяшиной ее работы являются красивыми, глубокомысленными и 
увлекательными. Она даже пригласила «маститого» Писателя на прием, чтобы он послушал 
ее новое творение. В мимолетных едких намеках, насмешках Писателя вскрывается вся 
сущность Опаяшиной-«литераторши». 

Трощейкин, Ревшин и Опаяшина по ниспадающей противостоят своим естеством 
чуткой и жаждущей истины и любви Любови. Гости Опаяшиной могут первоначально по-
казаться пошляками, но это представление ошибочное. Они слишком броские в своей неле-
пости, угловатости, абсурдности. Это, скорее, куклы. Сам Трощейкин говорит о них: «Это 
так – мираж, фигуранты, ничто. Наконец, я сам это намалевал. Скверная картина, но 
безвредная». Элеонора Шнап и Вагабундова (символы смерти), тетя Женя и дядя Поль 
не могут обладать какими-либо характерными признаками. Это карикатуры, на фоне 
которых развиваются значимые фигуры. Даже Писатель, мнимый кукловод (Набоков до-
веряет ему несколько резонерских реплик) и постановщик пьесы, тоже является схемой. 
Кукольность тети Жени и дяди Поля ярко выражена в таком эпизоде. Тетя Женя просит 
дядю Поля рассказать всем о том, как он видел Барбашина, выходившим из ресторана. 
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Рассказчик пару раз сбивается на повествование о деталях того дня – карета «скорой по-
мощи», велосипедистка (один из любимых приемов Набокова!), и Писатель лишает его 
слова. Обиженная тетя Женя, не понимая, что случилось, сетует на то, что в дяде Поле 
– заводной игрушке —  «что-то испортилось». 

Итак, Трощейкин, Ревшин и Опаяшина – три кита (в разрезе темы пошлости), 
на которых держался плоский мирок семейства, окруженный всем искусственным, 
поддельным (как горе-творчество зятя и тещи) и ненастоящим (гости дома). Этот мирок 
рухнул из-за «события». Все предполагали повторное покушение Барбашина на жиз-
ни Трощейкина и Любови. Страхом Трощейкина пропитана вся пьеса. «Событие» — 
досрочное освобождение Барбашина из тюрьмы – всколыхнуло застойную болотную 
жизнь всех обитателей дома, выявило заблуждения, моральные уродства, которые ранее 
так укоренились в   сознании героев, что уже считались нормой. Угроза смерти осветила, 
в первую очередь, все низменные черты хозяина дома Трощейкина, на фоне пошлости 
которого разрастались меньшие очаги этого порока. Но «событие» не состоялось, опас-
ность оказалась мнимой, и ружье дало осечку.

Таким образом, исходя из приведенных выше наблюдений, категория пошлости в 
эстетической системе Набокова несет следующий смысл: «омещанивание» души, пре-
следование мелких обывательских интересов; притворство во имя спасения устоявше-
гося уклада жизни; боязнь перемен; поверхностность во всех проявлениях – в знании, в 
творчестве, в отношениях; сознательное равнодушие к собственному бесчестию; неспо-
собность преодолеть «стену» в искусстве (выйти в потусторонность) и в реальной жизни 
(выйти за границы притворства и обывательщины); художественная слепота, приводя-
щая к искаженным, завышенным оценкам произведений искусства и  ума.
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ХудоЖні ЗаСоБи СтворЕннЯ оБраЗу Ліричного  
гЕроЯ в ПоЕЗіЇ й. мандЕЛЬШтама

Статья посвящена анализу изобразительных средств создания образа лирического 
героя в поэтическом творчестве выдающегося русского художника Серебряного сто-
летия – Осипа Мандельштама. Рассматриваются характерные мандельштамовские 
приемы создания образа лирического героя, такие, как эпитет, метафора, анафора, 
символ, цветовая палитра и др.

Ключевые слова: художественные средства, лирический герой, образ автора, 
эпитет, метафора, анафора, символ, цветовая палитра .

The article deals wіth analysis of artistic creation of lyric hero in the poetic of famous 
Russian artist of Silver age – Osip Mandelstam. The characteristic Mandelstam’s creation of 
lyric hero such epithet, metaphor, anaphora, symbol, colors and other are examined in this 
article.

Key words: artistic facilities, lyric hero, image of author, epithet, metaphor, anaphora, 
symbol, colours.

Йосип Мандельштам – складний поет, його лірика наскрізь пройнята інтелектуаль-
ними загадками, які визначають характерні мандельштамівські прийоми створення обра-
зу ліричного героя, зображення якого ускладнюється через різноманітні художні засоби. 
Поетична мова завжди знаходилася у центрі уваги літературознавців, адже його манера 
зазнавала певних змін протягом усієї творчості. Особливу увагу поет Срібного століття 
надає таким художнім засобам, як символ, протиставлення, словам-образам, метафорам, 
анафорам, епітетам, колористичній палітрі тощо.
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Обрана тема є важливою для вирішення проблем образу ліричного героя і вира-
ження його художніми засобами в поетичній спадщині Й. Мандельштама. Об’єктом 
дослідження є лірика митця Срібного століття та художні засоби, які використовують-
ся автором при створенні образу ліричного героя. Предмет дослідження – способи ви-
користання художніх засобів при створенні образу ліричного героя. Актуальність до-
слідження зумовлена відсутністю наукових праць, присвячених вивченню сукупності 
зображувально-виражальних прийомів створення образу ліричного героя Й. Мандель-
штама. Мета роботи – аналіз художніх засобів ліричного героя поета. Для досягнення да-
ної мети передбачається вирішення таких завдань: визначити різновиди художніх засобів 
ліричного героя; виявити їх особливості у поетичній творчості митця; з’ясувати їх зна-
чення та роль при створенні ліричного героя. Отже, всебічне вивчення художніх засобів 
допоможе осягнути художній світ Й. Мандельштама та своєрідність його поетичної мови 
при створенні образу ліричного героя.

Основна увага зосереджуватиметься на використанні різноманітних виражально-
зображувальних засобів при створенні образу ліричного героя Й. Мандельштама як най-
важливішій реконструкції образу автора. Перш ніж аналізувати художні засоби в твор-
чості поета, звернімось до теоретичного обґрунтування поняття «ліричного героя», тому 
що існують різні концепції щодо його трактування. Під терміном «ліричний герой», услід 
за «Литературным энциклопедическим словарем» (1987), ми розуміємо «Друге ліричне 
«я» поета; умовне літературне поняття, яким позначається коло ліричних творів певного 
автора, форма втілення його творчості, думок, хвилювань. Разом з тим, ліричний герой 
не ототожнюється з поетом, з його станом душі, він живе своїм життям у новій худож-
ній дійсності. Поміж ними існує естетична єдність, певний естетичний ідеал, втілений у 
тексті ліричного твору. Ліричний герой одночасно концентрує в собі естетичний досвід 
певного покоління, нації, людяності» [1: 184].

Для кращого розуміння даного явища ми враховуємо й конкретно-історичні форми 
ліричного героя, що знаходять відбиток у поетичних творах окремих митців, і розгляда-
ємо мандельштамівського ліричного героя у системі понять, розробленій Л. Гінзбургом, 
М. Степановим та Б. Корманом, коли ліричний герой розглядається як „двійник” автора-
поета, що вимальовується з ліричної композиції. Основними формами вираження автор-
ської свідомості в ліриці є власне автор та ліричний герой.

Більшість віршів Й. Мандельштама написані від першої особи: „Я вздрагиваю от 
холода…”, „Я ненавижу свет...”, „Я не слыхал рассказов Оссиана...”, „Я вижу камен-
ное небо...”, „Я не увижу знаменитой Федры” та багато інших. Можливо, тому часто 
ототожнюють ліричного героя з автором. Таке „злиття” іноді буває закономірним, адже 
лірика – це емоційна розповідь „про час і про себе”, тому що без біографії автора не було 
б повноцінної біографії ліричного героя.

Важливу роль при створенні ліричного героя у структурі поетичного тексту Й. Ман-
дельштама відіграє однокомпонентний діалог, в основі якого є насичення тексту звер-
таннями й риторичними запитаннями, які не потребують відповіді, але потенційно ак-
туалізують у собі вираження ліричного героя й образа автора. Поет навмисно насичує 
свою поезію риторичними запитаннями до себе, до людства, до світу: („Что мне делать 
с птицей раненой?”, „Отчего так мало музыки И такая тишина?”, „И мгновенный ритм 
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– только случай, Неожиданный Аквилон?”, „Так – но куда уйдет Мысли живой стрела?”, 
„Сияет мне, и чем я виновт, Что слабых звезд я осягаю млечность?”). Все це дає нам 
змогу говорити про напруженість внутрішнього стану ліричного героя та про його не-
вгамовний пошук, який був притаманний і самому авторові. Характерним в такому ман-
дельштамівському звертанні є те, що немає формально вираженого адресата. Зворотній 
зв'язок у цьому разі виявляється потенційно реалізованим через суб’єктивну орієнтацію 
на якийсь умовний рецептивний об’єкт: 

Дано мне тело – что мне делать с ним, 
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить, 
Кого, скажите, мне благодарить? [2: 6]
Мандельштам був поетом, який рано сформувався, тому його поетичну манеру ви-

значають серйозність і строгість. У ранній творчості Мандельштам наслідує античні 
традиції. У віршах цієї пори відчувалася майстерність молодого поета, уміння володіти 
поетичним словом, використовувати широкі музичні можливості вірша. І це призводить 
до появи ліричного героя-філософа з елліністичним світосприйняттям історії та культу-
ри, де в центрі світу стоїть людина:

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной [2: 40].
Одним з улюблених прийомів в поезії Й. Мандельштама було звернення до анти-

чності. Закоханий в цей період він намагався „говорити про історію у контексті вічнос-
ті” [2: 238]. Слід зазначити, що через усю творчість поета проходять так звані образи-
символи: „солнце”, „птицы, „век”, „Рим”, „соль” та інші. Образ птаха трансформується 
то в „ласточку” („И ласточкой кружится мода”), то в „голубя” („Словно голубь залетел 
в ковчег”), то в „кукушку” („И плачет кукушка на каменной башне своей”), то в „стре-
козу” („Ассирийские крылья стрекоз”), то навіть у „хищные птицы” („Горячий посвист 
хищных птиц”). З одного боку, птах – це символ надії, а з іншого, – в образі хижака 
уособлена диктаторська влада. Серед птахів найулюбленішим образом Й. Мандельшта-
ма є ластівка. „Ласточка” у поетичному світі Й. Мандельштама, асоціюється з мисте-
цтвом, творчістю, свободою думки і слова. В образі ластівки виступає сам поет, а в образі 
„темноты”, ”черноты”, „неизвестности” – диктаторська влада. 

Разом з тим поет – майстер „потусторонних” пейзажів, пов’язаних з міфологічними 
образами античності, де зображені поля, ліси, луки, у яких живуть душі померлих („Ког-
да Психея-жизнь спускается к теням...” (1920), „Я слово позабыл, что я хотел сказать...” 
(1920), „Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...” (1920) та інші. Багато віршів поета 
побудовані за принципом протиставлення, контрасту і насичені „прихованим змістом”. 
А такі твердження, як „от сугроба улица черна” або ж „горячие снега” свідчать про по-
етичну велич, уміння показати багато в малому. Адже насправді якщо це замет снігу, то 
він ніколи не може бути чорним, він обов'язково представляється нам білим і пухнастим. 
І якщо це сніг, то він не може бути гарячим, він холодний і чистий. 
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Художні засоби створення образу ліричного героя дозволяють авторові відтворити 
як власні переживання, так і складні історичні процеси кінця XIX–початку XX століть, 
котрі позначилися на духовному стані людини перехідної епохи. Показ ліричного героя 
у динаміці є важливим засобом розкриття проблем сучасності в контексті вічних куль-
турних цінностей. О. Ніколенко зазначає „Й. Мандельштам надавав особливого значення 
слову-Психеї. На його думку, призначення поета – одухотворення довколишнього світу, 
слово художника повинне повернути людям і речам втрачені душі, покликати до високих 
ідеалів” [3: 235]. Поет дає можливість ліричному героєві розмірковувати над змістом 
світу, життям людини в контексті вічних питань. Він активно використовує різноманітні 
образи-символи (море, вітрила, ластівки, музика, сон, мандри і т.д.). 

Життя ліричного героя поезії Й. Мандельштама залежить від того, що відбувається 
навколо, але це не заважає героєві відгукуватися на всі події, давати їм свою оцінку. Він 
драматично й схвильовано переживає унікальність свого особистого „я”, свого слабкого, 
але неповторного „теплого дыхания” на фоні вічності. Ліричний герой поета буде по-
стійно змінюватись. Переживання часу ліричним героєм істотно впливає на образ автора, 
тому останній у поезії митця вміщає не тільки історичне, але і автобіографічне. М. Гас-
паров вказує на три головні джерела творчої асоціації в ліриці митця: античність, смерть 
та кохання. Й. Мандельштам був вельми оригінальним поетом і розпочав писати з нагро-
мадження та переплетіння різнорідної лексики, складних синтаксичних конструкцій, які 
поступово ускладнювалися. Все це знайшло відбиток і на ліричному герої поета. 

У творчості поета Срібного століття широко використовуються епітети, коли по-
етичні картини природи представлені розмаїттям колорів («смертельно-бледная волна», 
«мутно-лазоревом сосуде», «медная луна» тощо). Іноді епітет вступає у складі порівнян-
ня: «как поздний патриарх в разрушенной Москве», «как близорукий шах», «как детский 
рисунок просты», «как пустая башня белая», «как аттический солдат», «как безобразное 
виденье» та інші. Так автор досягає певної своєрідної картини, сповненої таємничості та 
загадковості, яка допомагає розкрити обораз ліричного героя. 

Часто яскравість образу ліричного героя виявляється у метафоричних епітетах, що 
дає змогу автору посилити значення ліричного героя: «воздух выпит», «радуги висят», 
«солнца дряхлая повозка» та інші. У журналі «Новый мир» М. Рудерман зазначив, що 
«Мандельштам – безперечний майстер вірша. У його урочистих і повільних строфах, в 
конкретних і сміливих епітетах, в зорових образах, в тонкому мелодійному інструменту-
ванні – та складна простота, про яку мріють багато сучасних епігонів класиків» [2: 34]. 

У ліриці поета можна виділити конструкції з однорідними членами, що допомага-
ють не лише представити ліричного героя у динаміці, але й розкрити чисельні образи, які 
швидко змінюють один одного:

Все исчезает: остается
Пространство, звезды и певец! [2: 34]
Поетична лірика Й. Мандельштама пов’язана з філософською основою його твор-

чості, з його баченням світу.Так, Л. Кіхней справедливо стверджує про творчість Й. Ман-
дельштама, що його «Філософія слова повязана з концепцією творчості» [4: 47]. За ра-
хунок використання автором різноманітних діалогічних структур з філософською кон-
цепцією та художніх засобів, поет створює неповторний образ ліричного героя, в якому 
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відбувається зустріч двох свідомостей – авторської і читацької. Поет часто використовує 
оксюморони – художній троп, котрий поєднує протилежні, несумсні за змістом ознаки, 
поняття для того, щоб викликати у читача нову смислову якість: «звезда не говорит», 
«шелк горит», «смесь бессолнечную пьем», «блуждающий огонь», «прекрасной нищи-
те» тощо.

С. Кочетова, Е. Табориская, С. Пирошенко та інші літературознавці звертали увагу 
на колірну гаму у віршах поета. «Однією із характерних особливостей Мандельштама є 
використання слів, які позначають кольори» [5: 150], – зазначає С. Кочетова. Колірна гама 
в ліриці митця контрастна і переважно ділиться на чорну і жовту, насичена „блідими” 
і „похмурими” відтінками. Таке використання контрастуючих кольорів було типове для 
російської поезії кінця XIX-початку XX століть. Використання жовтого кольору є домі-
нуючим, оскільки саме він допомагає передати внутрішній стан ліричного героя. Також 
Й. Мандельштам досить часто використовує чорний колір та деякі темні, сірі похмурі 
кольори, пов’язані з лихими передчуттями та недобрими вістями, яких завжди боїться 
поет. Поет умів надавати символічне значення не тільки кольору, але і запаху: «Пахнут 
смертью господские Липки». Липи здавна вважалися символом всього молодого і весе-
лого, вони – символ життєвої пишноти і слави. А у поета «липы» мають запах смерті. 
Липки – це фешенебельний район в місті Києві, який був частково знищений під час рево-
люції, оскільки там проживали дворяни й заможні купці. Поетична метафора допомагає 
письменникові відобразити не тільки реальні факти, але й втілити узагальнений образ 
трагічного часу. В останньому образі можна виділити запах смерті у прямому значенні та 
занепад – в опосередкованому. Червоний колір – це соціально-політичний колір, який у 
мандельштамівський час мав лише одну асоціацію – радянської влади та її режиму. 

Віршам Й. Мандельштама властивий напружений ліризм і приховані значення. Кон-
кретне явище співвідноситься із загальнолюдським і вічним. Складний світ поета від-
творюють багатозначні слова-образи, що розкриваються тільки в художньому контексті: 
„ласточка”, „звезды”, „солнце”, „соль” та інші. Це слова-Психеї, про які автор говорить, 
що вони „вільно блукають довкола речі, як душа довкола покинутого, але не забутого 
тіла” [2: 58]. Психея для Й. Мандельштама – це не просто образ, а уособлення душі 
людини – символ чистоти й свободи. У старогрецькій міфології Психея зображувалась в 
образі метелика або дівчини. 

Для поетичного стилю митця притаманне широке використання уособлень, мета-
фор, епітетів, порівнянь стосовно образів природи, як: „сонце” („солнце черное, „солнце 
ночное”, „вчерашнее солнце”), „зірки” („твердь сияла грубыми звездами”, „опустится 
вдруг звезда”, „Я дышал звезд млечной трухой”), „ніч” („Растолкать ночь – разбудить”, 
„Эта ночь непоправима”), „птахи” („Я ласточкой доволен в небесах”, „И ласточкой кру-
жится”), „небо” („О небо, небо, ты мне будешь сниться”, „И небо мертвенней холста”), 
„камінь” („Кружевом, камень, будь”, „И плачет кукушка на каменной башне своей”), 
„повітря” („Отравлен хлеб и воздух выпит”, „Дремучий воздух пуст”), „вітер” („Ветер 
нам утешенье принес”, „Черный ветер шелестит”) та інші. Тропи в художній системі 
Й. Мандельштама виконують функцію одухотворення, оживлення природи, наповнення 
її таємним змістом. Поет використовує у своїй ліриці багатозначні слова, вміло оперує 
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ними, збагачує їх додатковими значеннями в кожному новому художньому творі через 
слова-символи, „сигнали”, які переходять із одного вірша до іншого. 

Письменник міг піти від дійсності, усвідомити своє місце в світі, злившись з ліричним 
„Я”. Злиття ліричного героя з світом ясно виражене в пейзажній ліриці, наповнені фарбами 
та відчуттями. У вірші „На бледно-голубой эмали…” перед нами квітень, що нагадує блідо-
голубу емаль, як на фарфоровій тарілці, вимальовану художником. Так опис природи напо-
внюється конкретним образом-метафорою– предметом, зробленим руками людини. 

Лірика поета багата на неологізми, які мають неповторний авторський характер. 
Уважаємо, що в такий спосіб Й. Мандельштам прагне увиразнити мову, проявити свій 
індивідуальний стиль та конкретизувати своє уявлення про навколишній світ, а тому  
завжди розраховує на реципієнта не тільки на власне суб’єктивному рівні (внутрішньо-
текстовому), де репліка ліричного персонажа, по суті, звернена до самого себе, але й 
формує позатекстовий рівень, будучи зорієнтованим на інтелектуального читача. 

Протягом життя поет багато подорожує. Він буває у Харкові, Сумах, Криму, але 
особливе значення (не лише в творчому плані, а й життєвому також) для нього має сто-
лиця України – Київ. Українська мова зачаровуває поета. Тому він намагається передати 
український колорит мовлення і своїм творам, використовуючи так звані українізми в 
російській мові. Прикладом цього може слугувати вірш «Как по улицам Киева-Вия»:

Ищет мужа, не знаю, чья жинка,
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали [2: 270].
Отже, художні засоби створення образу ліричного героя Й. Мандельштама вра-

жають своєю різноманітностю і допомагають розкритися ліричному героєві. Значну 
роль при цьому відіграють емоційний стан суб’єкта та художні засоби, які пов’язані з 
розвитком світосприйняття митця та еволюцією образу ліричного героя. Виражально-
зображувальні засоби у творчості поета – це певна сукупність різноманітних прийо-
мів, способів діяльності письменника, за допомогою яких він досягає мети і творить 
художньо-естетичну вартість. 
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диаЛЕКтичЕСКаЯ  «Пара»  раЦио-ЭмоЦио  в  ЛириКЕ   
м. Ю.  ЛЕрмонтова  ЗрЕЛой  ПорЫ

Предлагаемая статья рассматривает вопрос уникальности лермонтовской лирики 
1837–1841 годов. По мнению автора, особенность лирической поэзии М.Ю. Лермонто-
ва данного периода состоит в своеобразном, диалектическом сочетании рационального 
и эмоционального начал. Эта точка зрения подкрепляется трудами лермонтоведов и 
современных психологов.

Ключевые слова: диалектическое единство, чувство-мысль.

Обладатель живой души в зрелой поэзии Лермонтова упорно стремится к саморе-
ализации, обретению внутренней цельности и гармонии, к равновесию душевных сил 
– разума и страстей, ума и сердца.  

Стремление поэта к гармонии находит отражение в форме стиха, его словесном 
выражении. Скажем, в стихотворении рубежа 1837-1838 года «Гляжу на будущность 
с боязнью…» сосуществуют противоположные начала – лирическое и философское. 
Лирическое начало выражено в исповедальности, предельно откровенном раскрытии 
чувств («с боязнью», «с тоской», «душа усталая»  и проч.); философское - в преоблада-
нии абстрактных понятий («будущность», «избавленья», «назначенье», «любовь», «до-
бро», «зло», «рок», «бытие» [1: 435]). 

Как следует из анализа, в зрелой лирике Лермонтова имеет место совмещение раци-
онального и эмоционального. В стихотворении «Сосед» читаем: «И полон ум желаний и 
страстей» (420). Мысль, пронизанная чувством и выраженная в слове, едва ли не самая 
действенная для человека, — об этом стихотворение «Есть речи — значенье». Не могут 
оставить равнодушным лирического героя звуки, полные «безумством желанья», «… им 
без волненья / Внимать невозможно» (474). 

В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» читатель возмущен «пустыми» 
стихами, наводнившими современные журналы: «Слова без смысла, чувства нету…» 
(477). Его волнует, когда же на Руси «Мысль обретет язык простой /И страсти голос 
благородный?» (477). В представлении участника литературного движения настоящий 
поэт: «И чувств и мыслей полнотой / … одарен всевышним богом» (479). Писатель, дру-
гой персонаж стихотворения, подтверждает: вдохновенный труд возможен только тогда, 
«Когда и ум и сердце полны…», именно при этом условии «На мысли, дышащие силой, 
/ Как жемчуг нижутся слова…» (479). 

Ум и сердце – залог творчества, продуктом которого становится подлинное искус-
ство. Заметим, что Лермонтов, создавая своеобразный поэтический трактат, следуя за 
своим великим предшественником, не мыслит творческого процесса без взаимосвязи ра-
ционального и эмоционального начал человеческой личности и не однажды применяет в 
стихотворении парное словоупотребление: чувство и мысль, ум и сердце. 
© Манаенкова Е. Ф., 2009
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Мысль о невозможности автономного существования в человеке сердца и ума 
отчетливо звучит в стихотворении «Валерик». Когда «сердце спит, / Простора нет воо-
браженью… / И нет работы голове…» (498).    

Прав В. И. Коровин, когда пишет, что в стихотворениях поэта «…авторские эмоции 
приобретают некоторую сюжетность, тяготеющие к аналитическому размышлению» [2: 74]. 
Действительно, следует говорить об эмоциональности лермонтовской мысли, подчер-
кнуть эмоциональную напряженность, психологическую сложность раздумий героя. 

Для лермонтовского героя, как точно отметил Белинский, характерно сознание, по-
дверженное скепсису, сомнению: «… в них (лирических произведениях – Е. М.) уже нет 
надежды, они поражают душу читателя безотрадностью, безверием в жизнь и чувства 
человеческие…» [3: 503]. «В наш век все чувства лишь на срок…», «Теперь остынувшим 
умом / Разуверяюсь я во всем..» (497), «… страданьем и тревогой / За дни блаженства за-
платил; / Потом в раскаянье бесплодном / Влачил я цепь тяжелых лет; / И размышлением 
холодным / Убил последний жизни цвет» (498) – это строки из  стихотворения «Вале-
рик». 

Показательным на пути обострения и углубления скептических настроений «лер-
монтовского человека» является стихотворение «Когда надежде недоступный». В нем 
создан образ человека, разуверившегося в идеалах юности: «И все, что свято и прекрас-
но, / Отозвалося мне чужим…» (560). Юношеская мечта уступает место трезвому са-
моотчету. Безнадежность и разочарование героя воплотилось в «молитве безрассудной» 
(560). Стихотворение построено как диалог с Богом, который, корит героя за то, что тот 
жил страстями, поэтому имел «ложное блаженство», и наставляет грешника на трудный 
путь, где ждут новые испытания и одиночество:

При всей неразрывности ума и страсти в лирике Лермонтова их соседство мирным 
не назовешь: одно теснит другое. Поэту хорошо знакомы муки противоречия между го-
рячностью чувства и холодом разума.

«Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг / Исчезнет при слове рас-
судка…» (468), — таковы рассуждения лирического героя из стихотворения «И скучно и 
грустно». Как видим, любовь заглушается силами рассудка. Целенаправленная рефлексия 
убивает при помощи рассудочной аргументации лучшие чувства в человеке. В стихотво-
рении «И скучно и грустно» мысль становится предметом лирического анализа: «жела-
нья», «любовь», «страсти», т.е. переживания, в которых герой хотел бы найти себя и таким 
образом обрести смысл жизни, отвергаются вследствие их временности, конечности. 

В диалектической «паре» рацио-эмоцио у Лермонтова-лирика первое, как правило, 
превалирует. Лермонтовский герой способен управлять чувством: «По воле – и радость 
и горе» (495), но в таком случае это уже не настоящее, искреннее чувство, а лишь при-
творство и ложь («К портрету», 1840 г.). 

В лермонтовской поэзии разумное распространяется на область сердечного в чело-
веке. При этом мыслящее сердце способно заговорить: 

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором, 
Но не с тобой я сердцем говорю (549).
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Чувство по природе своей едва ли объяснимо, очевидно одно: в момент его про-
текания исключена рациональная составляющая человеческого «я». Правда, в современ-
ной психологической науке принято выделять интеллектуальные эмоции (чувства), под 
которыми понимают переживания, возникающие в процессе мыслительной деятельнос-
ти [4: 190]. Это, например, удивление, любопытство, сомнение. Однако, как правило, 
осмысление, объяснение чувства происходит позже, и тогда уже  приходится говорить о 
чувстве в прошлом. Внедряющийся в чувство разум, либо разрушает его, либо делает ка-
чественно новым, уже не тем изначальным чувством, а чем-то иным, чувством-мыслью. 

О чувстве, в котором «прошлое страданье» и безвозвратно ушедшая, «погибшая 
молодость» (549), говорит разумное сердце лермонтовсвского человека»:

Я говорю с подругой юных дней;
В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей (549).
Разум – враг любовных переживаний: понять возлюбленную для лирического ге-

роя – значит разлюбить. Когда в женщине есть загадка,  существует и интрига: «Понять 
невозможно ее, / Зато не любить невозможно» (495) («К портрету»). Как только разум 
прикасается к страстям, те бесследно исчезают, оставляя в душе лишь горькое разоча-
рование: «Но красоты их безобразной / Я скоро таинство постиг, / И мне наскучил их 
несвязный / И оглушающий язык» (521) («Из альбома С. Н. Карамзиной»). 

Тем не менее есть у Лермонтова некая непобедимая рассудком любовь: «Но я лю-
блю - за что, не знаю сам…» (509) («Родина», 1841 г.). Видимо, потому эта «странная» 
(509) любовь так сильна, что не подвластна разуму, не объяснима до конца. Согласимся 
с исследователем: «Лермонтов любит Россию не за что-то, а потому что не может не 
любить» [2: 72]. 

В представленном в стихотворении образе-пейзаже, вмещающем различные аспекты 
размышляющего сознания, снимаются противоречия рассудка и любви. Широта, граж-
данственность мышления, острота переживаний вливаются в чувственный мир худож-
ника, обнимающего душой все нерасторжимое единство представлений, составляющих 
понятие Родины. 

«Лермонтовский человек», обнаруживающий в своем сердце кровное родство с Ро-
диной, страдает недугами того общества, жизнью которого живет. В стихотворении «Как 
часто, пестрою тоскою окружен» воспроизводится особое состояние лирического пер-
сонажа, обозначенное как «странная тоска» (467). Странная – значит необъяснимая, та-
кая же странная, как и любовь поэта к Родине. В этой необъяснимости неподдельность, 
естественность чувства, его неодолимость. В неуловимости, «странности» истинного 
чувства, определенной свободе, независимости от разума, своеобразной «чистоте» его 
слабость и сила.   

Однако чувства, переполняющие сердце лермонтовского героя, крайне 
противоречивы, это особенно явственно звучит в стихотворении «Дума», адресованном 
современникам великого поэта.  

«Дума» — психологический этюд, рассматривающий умонастроение целого поколе-
ния. По Лермонтову, коллективная психология его сверстников отличается противоречивой 



203

сложностью. Противоречия здесь даны в форме отстоявшихся рассудочных категорий. 
Контрастные идеи названы, но подчинены мысли о трусости и бездействии поколения, 
которые приводят молодое племя к гибели. Не спасает также замкнутое в душе чувство, 
становясь бесполезным «остатком чувства» (443). Внутри единой поэтической мысли 
живет напряженный конфликт между логикой и эмоцией, между холодным рационализ-
мом рассудка и страстной взволнованностью, конфликт, о котором сказано:

И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови (443). 
Признание чрезвычайно важное: «огонь кипит в крови»; эти люди способны к 

пламенным страстям, которые, однако, охлаждены сознанием. Поэт противопоставляет 
понятия кровь и душа; в крови кипит огонь, в душе – царствует холод. Под кровью, види-
мо, разумеется реальная физическая жизнь, под душой – рациональное сознание, мысль 
о жизни. Так или иначе, Лермонтов говорит о противоречивости своих современников 
(и о своей собственной); им свойственны одновременно огонь и холод, страстность кро-
ви – и безразличие души. Противоречивые черты существуют одновременно, отрицая и 
дополняя друг друга. Определяющей чертой оказывается непримиримый конфликт: вну-
треннее богатство при внешнем параличе, причиной которого оказывается губительный 
рационализм поколения.

Таким образом, противоречивое единство мысли и чувства составляет уникальное 
своеобразие лермонтовской поэзии. 
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К ПроБЛЕмЕ  СоврЕмЕнного ПрочтЕниЯ КЛаССиКа руССКой 
ЛитЕратурЫ ивана тургЕнЕва

В статье говорится о необходимости демифологизации привычного образа велико-
го русского писателя ХІХ века, расставляются акценты, раскрывающие особенности 
общественной и нравственной позиции писателя, а также своеобразие его трагического 
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мироощущения, которое стало предпосылкой становлення экзистенциального сознания 
в жизнетворчестве художника.

Ключевые слова: либерализм, экзистенциальное сознание, трагическое мироощу-
щение. 

The article deals with problems of demythologization the typical existing image of  the 
XIX century great Russian writer, stressing the peculiarities of the writer’s social and moral 
view points and also shows his tragic world view originality, which predetermines formation 
Turgenev’s  existentional awareness.    

Key words: liberalism, existentional awareness, tragic  world view.

190 лет прошло со дня рождения и 125 со дня смерти величайшего писателя Рос-
сии, художника мирового значения Ивана Сергеевича Тургенева. Но имя его, его челове-
ческая судьба и художественное наследие продолжают привлекать внимание не только 
благодарной современной читающей публики, но и ученых-литературоведов, фило-
софов, историков, психологов, культурологов, которые неустанно открывают новые, 
удивительные, глубинные смыслы тургеневских текстов. За старыми, достаточно хо-
рошо исследованными фактами его богатой биографии ученые вскрывают то, что, как 
оказалось, было недоосмыслено, недопонято, недочувствовано. Философ и религиозный 
мыслитель В. Ильин верно подметил двойственную природу творчества И. С. Тургене-
ва, «дневной», «солнечный» и «ночной», «сумеречный» аспекты его художественного 
мира. «Эта сторона, — писал ученый, — делает Тургенева не только первоклассным 
и совершенно современным писателем, но еще и писателем будущего, в значительной 
степени опередившим оба века – ХІХ и ХХ» (1; 158). Хочется добавить, что Тургенев, 
этот певец закатов, и Тургенев – «поэт, эротик и мистик» (Б. Зайцев) абсолютно созвучен 
и веку ХХІ, с его кризисным сознанием, растерянностью и недоумением перед так и 
нераскрытыми тайнами человеческого бытия, природы и души.

Жизнетворчество И. Тургенева необъятно по своему масштабу и значению для раз-
вития художественно-эстетической и морально-этической мысли как его времени, так 
и последующей эпохи. Тургенев – прозаик и поэт (а начинал он свой путь именно как 
проникновенный лирик, и лирическое начало составило неповторимую прелесть его ху-
дожественного стиля как прозаика); Тургенев – драматург, ставший предтечей театра 
А. Чехова; Тургенев – проницательный и неординарный литературный критик, который 
первым отметил глубокий талант Вс. Гаршина и Ги де Мопассана, Ф. Тютчева и А. Фета; 
Тургенев – пропагандист русской литературы на Западе, открывший западноевропей-
скому читателю гений Александра Пушкина и еще в большей степени Льва Толстого; 
Тургенев – первоклассный переводчик западных авторов, среди которых сразу вспоми-
нается Г. Флобер с «Легендой о Юлиане Милостивом»; Тургенев – либерал и западник, 
общественный деятель, влиявший на умы передовых людей своего времени и отразив-
ший в своем творчестве все сложнейшие перипетии духовной и общественной жизни 
России и Европы; Тургенев – «странный», одинокий, «бесприютный скиталец», страстно 
любящий родину и вынужденный жить за границей; человек, несущий огромный потен-
циал общечеловеческой культуры, хранитель идеальных ценностей и гармонии бытия, 
этот «гений меры» с обостренно трагическим мироощущением; поклонник женской 
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красоты, Вечной Женственности, не сумевший обрести собственного «гнезда» – таким в 
крайне обобщенных чертах предстает перед нами сегодня до конца не разгаданный Иван 
Сергеевич Тургенев. 

Известный литературовед А. Л. Бем называл жизнь и творчество Тургенева «подлин-
ной трагедией», «до сих пор не осознанной надлежащим образом потомками» [2: 125]. 
Исследователь утверждает, что сам Тургенев приложил немало усилий для того, чтобы 
оставаться непонятым, так как сам себя он мало понимал. Но нам кажется, что писатель 
оставил достаточно красноречивых свидетельств (обширное эпистолярное наследие, пу-
блицистические статьи, художественные произведения), которые говорят нам как раз об 
обратном. А ведь бытует мнение о том, что Тургенев был очень сдержанным человеком, 
глубоко прятавшим свою душу от чужих взглядов. Но писатель-лирик, обреченный на 
одинокую жизнь за границей, с достаточной, если не предельно возможной, откровен-
ностью изливал свои думы и чувства в творчестве, и это верно подметил Л. Толстой: «…
Воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он 
жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашел, - все, что нашел. Он 
не употреблял свой талант … на то, чтобы скрывать свою душу…, а на то, чтобы всю 
ее выворотить наружу. Ему нечего было бояться»  [2 (3: 501)] (курсив авт. – Е. А.). Но 
все-таки Тургенев – неразгаданный художник, который хранит в своих текстах бездны 
нераскрытых тайн, сокровенных смыслов и провидческих откровений. В чем же состоят 
причины того, что «настоящий» Тургенев, Тургенев-писатель, который, оставаясь в рам-
ках художественно-философских исканий века ХІХ, именно благодаря слитности этих 
категорий в своем творчестве так близок современности, до сих пор остается не до конца 
прочитанным и адекватно понятым автором? Более того, Тургенев остается писателем, 
изучение наследия которого как бы застыло в плену жестких устоявшихся стереотипов 
и не развенчанных мифов, которые берут свое начало еще из критики середины ХІХ 
столетия. 

В зарубежном литературоведении интерес к личности и творчеству И. С. Тургене-
ва не утихает. За последнее десятилетие только в России вышел целый ряд серьезных 
работ обобщающего характера, в которых сделана решительная попытка прочитать био-
графию писателя и его творения непредвзято, по-новому, показать лицо «подлинного» 
Тургенева, не замыкая его в «прокрустово ложе» устоявшихся в научном обиходе идей и 
представлений, не навязывая ему односторонних философских систем и политических 
убеждений [4; 5; 6; 7].

Нам представляется необходимым выделить несколько аспектов жизнетворчества 
Ивана Тургенева, которые важны не только тем, что они приближают писателя к со-
временному читателю (хотя это является безусловной необходимостью в условиях се-
годняшней действительности), сколько дают возможность увидеть в ложно знакомом, в 
«странном» авторе то истинное, что и составляло суть его личности. Прежде всего, это 
доминирующее трагическое начало в мироощущении Тургенева (сам писатель свиде-
тельствовал, что такое восприятие жизни было свойственно ему от младых лет) и свя-
занное с ним чувство экзистенциального одиночества, которым было проникнуто бытие 
писателя и, следовательно, его творения, а также феномен его культурно-общественной 
позиции, значимость его личности как «русского европейца» и либерала, которые  
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обусловливаются особенным, изначально свойственным писателю нравственно-
психологическим типом личности. 

Ивана Тургенева еще при его жизни относили к продолжателям пушкинской тради-
ции в русской литературе, имея в виду особенную гармонию его художественного мира, 
в котором светлое и темное, жизнь и смерть, молодость и старость, искусство и природа 
соединялись и сочетались осознанием и видением идеала, к которому стремилась душа 
автора. Именно благодаря присутствию идеала Тургенев мог удержаться у края бездны 
сознания, не заглядывая в нее. В продолжении пушкинской традиции видел «истори-
ческое значение» Тургенева «органический критик» Ап. Григорьев, развивал и углублял 
подобное воззрение на писателя и Д. Мережковский, который уже в веке ХХ, в 1909 
г., после кровавой революции 1905 года и накануне страшных, фатальных для России 
и всей Европы событий года 1917, на Тургеневском вечере, констатировал бесценный 
вклад писателя в утверждение духовных ценностей человечества: «В России, в стране 
всяческого революционного и религиозного максимализма, стране самосожжений, стра-
не самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный, после Пушкина, 
гений меры, и, следовательно, гений культуры (курсив авт. – Е.А.).  Ибо что такое куль-
тура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей» [8: 174]. Важными в этих 
высказываниях представляются именно указания на исключительность позиции писа-
теля, который в условиях бурных и кричаще противоречивых мировоззренческих битв, 
происходивших как в России, так и в Европе в середине ХІХ века, умел сохранить по-
зицию свободного от каких-либо категоричных узко-ограниченных суждений человека, 
пытаясь понять конфликтующие стороны и, главное, увидеть пути примирения, найти ту 
грань, на которой возможно сохранение целостности, нерушимости норм человеческого 
общежития. Но в чем был Тургенев абсолютно тверд, так это в отстаивании собственной 
свободы самовыражения как художника, так и гражданина и в утверждении личностного 
права не быть сторонником радикальных, революционных изменений в обществе, за что 
его ругали и не понимали как враги, так и многие друзья, становившиеся впоследствии 
его недругами. 

В литературоведении и соответственно в сознании читателей, выросших на клас-
сических научно-критических штампах, закрепилось превратное понимание либерализ-
ма Тургенева как заводящего в тупик взгляда человека, который в силу разных причин 
занимал удобную, созерцательно-выжидательную позу, идущую вразрез с интересами 
народа. Более того, приверженцев либеральной позиции обвиняли даже в открытой 
вражде ко всему исконно русскому, и немалая заслуга в этом Ф. Достоевского, который, 
например,  в своих заметках к роману «Бесы» писал: «Либерализм, кончивший антина-
циональностью и личною ненавистью к России…»; «Коренные русские возненавидели 
свой народ»  [4: 318]. Однако сам термин «либерализм», которым так часто пользовался 
Тургенев для характеристики своего мировосприятия означает, исходя из латинского его 
значения, «свободный» (liber – «cвободный»,  liberalis – «достойный свободного челове-
ка»). Современное же писателю общество не принимало и не понимало, как один и тот 
же человек может разоблачать крепостнические порядки,  в определенной степени быть 
заинтересованным в делах революционной молодежи и вообще революционного дви-
жения и поддерживать монархическую власть, в частности,  правление Александра ІІ, 
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может разойтись с редакцией «Современника», порвать связи с А. И. Герценом и иметь 
множество знакомых революционеров, не разделяя при этом их радикальных устрем-
лений. Еще в отрочестве дав «Аннибаловскую клятву» бороться с крепостным правом, 
искренно веря, что его «Записки охотника» сыграли в деле отмены крепостничества в 
России решающую роль, Тургенев в 1863 году в письме к близкому своему другу, графи-
не Е. Ламберт открыто заявил: «Я никогда не писал для народа. Я писал для того класса 
публики, которому я принадлежу…» (письмо от 27 апреля (9мая) 1863 года; 9; V; 120). Но 
ратующим за единственно возможную истину, верящим в непреложность собственных 
взглядов людям трудно услышать голос человека, который никогда не только не скрывал, 
но и громко заявлял о своей личностной, свободной от навязываемых мнений позиции, 
которая касалась в равной степени как вопросов общественно-политической жизни, так 
и проблем художественного творчества, своего и чужого. Тургенев утверждал в своих 
письмах: «…я, уже старый, человек, который всю свою жизнь ничем так не дорожил, как 
своей собственной независимостью, буду преклоняться или заискивать??! <…> то же 
самое чувство внутренней свободы, которое я постоянно сознаю в себе,  <…> не позво-
ляет мне признавать прекрасным то, что мне не по сердцу» (Письмо В. В. Стасову от 15 
(27) января 1875; 9; ХІ; 11.); «…ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше 
всего свободу» (Письмо М. А. Милютиной от 22 февраля (6 марта) 1875) (9; ХІ; 30);  
«…так как я старый либерал не на одних только словах - то уважаю свободу убеждений,  
даже противных моим <…> Если бы я хоть отдаленно участвовал в правительстве – дело 
было бы другое; но я именно потому и держался всегда в стороне, чтобы сохранить за со-
бой полную свободу поступков и воззрений. <…> И вот почему я, постепеновец, не оби-
нуясь, готов помочь появлению произведения, написанного революционером». (Письмо 
М. О. Ашкенази от 12 (24) января 1880)  [12 (9: 204)] (курсив авт. – Е.А.). 

Чуткий к веяниям эпохи, И. Тургенев умел схватывать и с необыкновенной силой 
и жизненностью запечатлевать практически все новые явления русской культурно-
общественной жизни, показывать их так, как они ему виделись, как он их чувствовал, 
понимая, что многие  портреты и положения будут восприниматься в штыки, останутся 
не понятыми столь важными для восприимчивого, скромного и мнительного писателя 
представителями «русского молодого поколения», но тем не менее это не останавливало 
автора в честном высказывании собственных мнений. Известно, что оскорбления и упре-
ки в адрес Тургенева после выхода «Отцов и детей», как и после публикации «Дыма», 
перешли вообще границы допустимого. И писатель, уставший от нападок и сильно пере-
живавший из-за незаслуженной публичной брани, в статье 1869 года «По поводу «Отцов 
и детей» так отстаивал оспариваемое у него право на свободу выражения своей худо-
жественной позиции: «Господа критики,  вообще, не совсем верно представляют себе 
то, что происходит в душе автора, то, в чем именно состоят его радости и горести, его 
стремления, удачи и неудачи <…>они вполне убеждены, что автор непременно только и 
делает, что «приводит свои идеи»; <…> не хотят верить, что точно и сильно воспроиз-
вести истину, реальность жизни – есть высочайшее счастье для литератора, даже если 
истина не совпадает с его собственными симпатиями. <…> Нет! Без правдивости, без 
образования, без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к сво-
им предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, - немыслим 
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истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя!»  [10; 133; 138] (курсив авт. – 
Е.А.). Тургеневу приходилось защищать право на свое писательское мировидение, ко-
торое подкреплялось абсолютной уверенностью в том, что только свободный художник 
может творить свободные произведения, отражающие истинное состояние духовной 
культуры нации: «…нигде так свобода не нужна, как в деле художества» (там же; 137). 
Тургенев не мог быть приверженцем, например, славянофильства, потому что считал его 
выражением крайностей («Все человеческое мне дорого.  Славянофильство чуждо – так 
же как и всякая ортодоксия») [11 (9: 32)]. Но зато он был абсолютно открыт для разных 
взглядов и систем, которые не противоречили его парадигме духовно-нравственных 
ценностей. И в этом смысле понятно его западничество, которое предполагало широ-
кие русско-европейские контакты, открывавшие России и русскому народу дорогу в 
европейскую семью, неотъемлемой частью которой ощущал себя Тургенев в силу как 
врожденно-психологических особенностей, так и в силу и по тем временам редкостной 
образованности, приобщенности к общечеловеческой цивилизации. В «Литературных 
и житейских воспоминаниях» Тургенев так писал об этом: «И я не думаю, чтобы мое 
западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее 
особенностей и нужд. <…> Скажу также, что я никогда не признавал  той неприступной 
черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непремен-
но хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которою порода, 
язык, вера так тесно ее связывают» [10: 65]. И такая свободная позиция писателя делает 
его необычайно близким к тем процессам, которые происходят сейчас в странах Восточ-
ной Европы: к стремлению сохранить культурные ценности в условиях резко полярных, 
категоричных мнений и противоречивых дискуссий. Очень точно подметил исключи-
тельную корректность и терпимость позиции Тургенева, свободу его мироощущения, 
особенно выделяющуюся на фоне деятельности его «великих современников, Толстого 
и Достоевского», ученый И. Берлин: «…он (Тургенев – Е. А.) не был проповедником и 
не желал потрясти свое поколение. Ему было важно понять, вникнуть во все взгляды, 
идеалы, нравы тех, кому он сочувствовал, и тех, кто приводил его в замешательство и 
даже отталкивал. Тургенев в весьма высоко развитой форме обладал тем, что Гердер 
называл Einfuhlen, — он умел вникнуть в убеждения, чувства и позиции, чуждые, а то 
и противные ему…»  [11: 129]. И, очевидно, в этом и заключалась огромная заслуга 
Тургенева, который еще в середине ХІХ века пытался сказать русской интеллигенции о 
той ответственности, которую она должна нести за русский народ именно в силу своей 
исторической миссии, заключающейся не в развертывании и увеличении пропасти меж-
ду «народом и интеллигенцией», не в нагнетании противоречий между этими силами, 
которые вылились в катастрофу 1917 года, а в создании нормальных человеческих усло-
вий сосуществования в культурной среде обитания. В письме к А. И. Герцену в сентяб-
ре 1862 года, когда расхождения в понимании будущих судеб России достигли кризиса, 
после которого последовал разрыв дружеских отношений между писателями, Тургенев 
констатировал: «Роль образованного класса в России – быть передавателем цивилизации 
народу, с тем чтобы он сам уж решал, что ему отвергать или принимать – эта, в  сущнос-
ти, скромная роль – хотя в ней подвизались Петр Великий и Ломоносов…»  [5 (9: 51)]. 
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Иван Тургенев, несмотря на всю свою мягкую интеллигентность, свое изысканное, 
не снобистское барство и определенную зависимость от чужих мнений, с твердостью 
и самообладанием утверждал свою приверженность европейскому сообществу: «Я все-
таки европеус – и люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал с молодости» (письмо 
к А. И. Герцену от 13 (25) ноября 1862; (9; V; 73)). Юношей уехав в Берлин для продол-
жения своего образования, он с головой окунулся в разнородный мир немецкой фило-
софской и художественный мысли, «с особенным рвением изучал Гегеля», а потом по-
знакомился с учениями и Фихте, и Канта, и Шеллинга, и Фейербаха, и Шопенгауэра, не 
говоря о серьезных штудиях античных философов. Будучи необыкновенно отзывчивым, 
внимательным, заинтересованным учеником, «впечатлительным до крайности» (Анри 
Труайя), Тургенев легко шел навстречу всем сформированным и часто противоположным 
философским идеям и концепциям, но, как правильно отметила Б. Г. Курляндская, «ми-
росозерцание Тургенева было шире, сложнее, противоречивее и капризнее любой фи-
лософской системы»  [12: 25]. Многое впитывая и принимая, писатель своим критичес-
ким зрелым умом и чутьем благодаря поразительной разносторонности и обширности 
духовных возможностей пытался сформулировать для себя собственное отношение к 
жизни. Он не был мыслителем, а только глубоко чувствующим художником, свободным 
художником, творившим исключительно при свете извечных классических истин (в том 
числе и античных), которые для него всегда заключались в любви к «Добру и Красоте», 
а, следовательно, к гармонии, которая не совместима с крайностями как в культурно-
общественной, так и в духовно-нравственной жизни. Цель и идеал человеческого бытия 
виделся Тургеневу в возможности служения людям, в делании им добра, в решительном 
отречении от личного счастья, в необходимости выполнения своего долга. Этими идеями 
пронизаны все популярные и непопулярные произведения писателя: «Рудин» и «Дво-
рянское гнездо», «Отцы и дети» и «Дым», повести «Фауст» и «Вешние воды», «Стихо-
творения в прозе» и другие. Для себя же он так формулировал понимание служения лю-
дям: «…надо теперь приучаться к настоящему жертвованию собою <…> к тому, которое 
ничего не дает личности, кроме разве чувства исполненного долга, и заметьте – чувства 
чужого и холодного, безо всякой примеси восторженности или увлечения» (письмо от 21 
сентября (3 октября) 1860;  [4 (9: 241)]). 

Лев Толстой, вечный антагонист Тургенева, при жизни несправедливо к нему 
относившийся, а после смерти сильно страдающий и сожалеющий о нем, в письме к 
А. Н. Пыпину точно определил самобытные черты  Тургенева-писателя: «По-моему, в 
его жизни и произведениях есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь, искус-
ство). Это выражено во многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И 
это выражено и трогательно, и прелестно в «Довольно», и 3) не формулированная, как 
будто нарочно из боязни захватать ее <…> вера в добро – любовь и самоотвержение, 
выраженная всеми его типами самоотверженных…»  [2 (3: 501)]. Эти свойства составля-
ют светлую, «аполлоническую» сторону натуры и творчества Тургенева, но они никак не 
входят в противоречия с ведущей тональностью его мироощущения, которое отмечено 
чувством безотрадности бытия и одиночества.

Тургенев не явился счастливым исключением из той плеяды писателей, жизнь 
которых, полная внешнего благополучия, головокружительного успеха и достатка, по 
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сути своей была трагичной. «Блестящий, удачливый, красивый» (Б. Зайцев), писатель 
жил «на краешке чужого гнезда», вдали от горячо любимой родины, от дорогого Спас-
ского, от многих друзей, без семьи, без дома и без ощущения своей нужности любимым 
людям. Ф. Достоевский после своего знакомства с Тургеневым в 1845 году восторженно 
написал о нем в письме к своему брату: «Я … едва ли не влюбился в него. Поэт, талант, 
аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет – я не знаю, в чем природа отказала 
ему». А между тем, в жизни Тургенева уже состоялась фатальная встреча с Полиной Ви-
ардо, уже была рождена его внебрачная дочь, уже вызрел тяжелый конфликт с матерью, 
которую писатель юношей очень любил, хотя и тяготился ее деспотической властью над 
собой, и уже в тридцать с небольшим начали его мучить злые недуги, и очень рано при-
шли ощущения старости и одиночество, мысли же о смерти не покидали его с сорока-
летнего возраста, мысли мучительные, тяжелые, беспросветные. Интересно, что, будучи 
очень общительным, окруженным множеством знакомых и близких приятелей, Тургенев 
часто оказывался в положении человека, которого подозревают и обвиняют в поступках 
и мнениях, им никогда не совершенных и не высказываемых. Говорить о непонимании, 
нападках, которым он подвергался со стороны своих соотечественников относительно 
его художественного творчества, не приходится, но удивительно и то, что самые близкие 
друзья часто причиняли ему много боли своей нетактичностью и непониманием. Так, 
даже графиня Е. Ламберт не упускала возможности упрекнуть писателя в удаленности 
от России. Предметом иронии были мучительные болезни Тургенева в среднем возрасте, 
в тягостность которых почему-то приятелям не верилось, и даже за несколько месяцев 
до смерти измученный физическими страданиями писатель с горечью в сердце просил  
своих преданных друзей супругов Полонских не донимать его пустыми уговорами при-
ехать в Спасское. Ведь он абсолютно четко осознавал, что не суждено ему было увидеть 
Россию уже больше никогда. 5 января 1883 г. Тургенев писал из Парижа Ж. А. Полонской: 
«…из часто повторяемых выражений Ваших писем <…> я должен вывести заключение, 
что Вы вовсе не верите в невозможность для меня тронуться с места – и полагаете, что 
это вполне зависит от моей воли <…>. Это несомненно меня огорчает. Вы подумайте: 
что бы почувствовал оглохший или ослепший человек, если бы друзья ему твердили: ты 
тотчас увидишь или услышишь – если только захочешь; ты только напускаешь на себя 
этот недуг – или пользуешься им, чтобы отнекиваться. <…>  только прошу Вас верить 
мне – когда я говорю, что всей душой стремлюсь в Россию. А то уж очень невесело: и 
надежды я питать не могу – и друзья полагают, что я притворяюсь» [12 (9: 139)].

Еще в самых ранних стихотворениях Ивана Тургенева зазвучал мотив «больной 
души». С годами ощущение трагичности человеческого бытия, человеческого бессилия 
перед силами могущественной и вечно равнодушной природы, осознание индивидуаль-
ного одиночества перед стихией жизни и смерти лишь усиливалось. Тургенев был очень 
жизнелюбивым человеком, и чем больше в нем было душевных порывов наслаждаться 
жизнью, тем шире разверзалась перед ним бездна небытия, тем яснее открывался взорам 
неумолимый и непреодолимый закон мироздания, который всех без исключения броса-
ет в объятия смерти. Писатель умел находить для себя моменты упоенности счастьем, 
которые заключались для него в самых простых радостях человеческой жизни: в фи-
зическом здравии, в удачной охоте, в этой «страсти, горячей, сильной, неистомной»,  в 
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любовании природой, в общении с друзьями и дорогими его сердцу женщинами. Он был 
счастлив возможностью «всплакнуть над стихом, над мелодией», наслаждался  возмож-
ностью любить и творить, а эти две вещи для Тургенева были неразрывно связаны меж-
ду собой. Но несмотря на это, холодный и всепроникающий разум Тургенева постоянно 
напоминал ему о вечных вопросах бытия,  о жизни и смерти: «<…> смерть всегда нео-
жиданна. Зачем мы живем? Для чего жизнь? Это непонятно. Но уж раз допущена жизнь, 
то зачем смерть? Это столь же загадочно», — так писал Тургенев своей доброй знакомой 
Валентине Делессер еще в 1864 году [5 (9: 452)]. А в письме к Людвигу Пичу он продо-
лжал свою мысль: «Да, жизнь вообще тяжела – и всего тяжелее в ней эта равнодушная 
необходимость, эта естественность страдания и утрат»  [5 (9: 450)]. Мысли Тургенева-
художника постоянно вращались вокруг очерченного круга вопросов, и в творчестве его 
они особенно выразительно проявились уже в «Дневнике лишнего человека» (1849). 
Впоследствии эти мысли и чувства приобрели разные вариации, звучали с меньшей или 
большей интенсивностью, достигнув своего апогея в «Стихотворениях в прозе» и «Кла-
ре Милич». 

Все вышесказанное не снимает вопроса о трагизме мироощущения Тургенева, 
который нельзя подменить понятием пессимизм, вытекающим из определенной близос-
ти взглядов писателя и немецкого философа А. Шопенгауэра и французского мыслителя 
Б.  Паскаля. В. Зеньковский охарактеризовал это свойство мировоззрения Тургенева как 
«трагическую установку духа» [13: 290], т.е. признал это врожденно-психологическим 
качеством писателя. Тургенев в письме к своему близкому другу Якову Полонскому, пи-
санном в апреле 1877 года, привел отрывок из своего дневника, который, как известно, 
был сожжен Полиной Виардо по желанию писателя после его смерти: «Полночь. Сижу я 
опять за своим столом <…> а у меня на душе темнее темной ночи… Могила словно торо-
пится проглотить меня: как миг какой, пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. 
Смотришь: опять вались в постель. Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, 
нечего ожидать, нечего даже желать…» [12 (9: 135)].  Исследователи уже подметили свой-
ственную Тургеневу черту в эпистолярии своем предварять, проговаривать то, что потом 
станет основой «лирического высказывания» в художественной прозе. Процитированные 
мысли о бренности человеческой жизни, о безжалостной краткости пребывания челове-
ка на земле нашли свое развитие в подавляющем большинстве зрелых произведений 
автора: в «Поездке в Полесье», «Якове Пасынкове», «Призраках», «Довольно», «Отцах 
и детях», «Дыме», «Стихотворениях в прозе» и других. Мучительность поставленных 
Тургеневым вопросов о смысле бытия обострялась неприятием и непониманием им 
того, что смерть забирает человека полностью, безвозвратно, т.е. ничтожества челове-
ческого он не принимал и примириться с этим не хотел. Кроме того, Тургенев не мог не 
видеть и того, хотя бы на примере собственной деятельности, что человеческая личность 
поглощается не только природой, но и социумом, что высокие личностные интересы и 
запросы вступают в конфликт с требованиями текущего момента и законами общества. 
И поэтому, как верно заметил В. Маркович, «ничтожество» любой, даже титанической 
личности, перед этими законами замыкает круг противоречий, обрекающих тургенев-
ских героев на трагическую судьбу»  [14: 149]. Но ощущение «чего-то трагического» в 
«судьбе почти каждого человека» и в частности своей собственной судьбе усугублялось 
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у писателя нерелигиозностью мышления, невозможностью смирить разум и сердце пе-
ред безднами вечных вопросов бытия: «Но может ли даже личный, живой образный бог 
сделать, чтобы дважды два не было четыре? Всякий верующий обязан ответить: может 
– и обязан убедить себя в этом. Но если разум его (человека – Е. А.) восстанет против та-
кой бессмыслицы?» (И. Тургенев «Молитва»). Впрочем, нерелигиозность, или «трагизм 
безрелигиозного сознания» (Н. Буданова) абсолютно не исключает свойственного Турге-
неву христианского взгляда на жизнь и его христианского мировидения, отразившегося 
в его творчестве и бытовом поведении.  Не становится это и мотивацией для исключения 
Тургенева из парадигмы экзистенциального сознания, традиции которого складывались 
в русской литературе именно в ХІХ веке в рамках, как принято считать,  религиозного со-
знания, и Тургенев сыграл в этом исключительную, едва ли ни одну из первостепенных 
ролей наряду с Федором Тютчевым, Львом Толстым, Федором Достоевским. Потому что 
на протяжении сорока пяти лет художественного творчества основной проблемой для 
Тургенева оставался вопрос о смысле человеческого существования, который он решал в 
трагической ситуации экзистенциального одиночества и свободы перед безднами бытия 
и не-бытия, природы и собственной мятущейся в поисках гармонии души. Поэтому мож-
но согласиться со словами уже упоминаемого литературоведа А. Бема, который назвал 
Тургенева «самым грустным из наших писателей». Но мы добавим, что Иван Сергее-
вич Тургенев остается и одним из самых светлых писателей века ХІХ, потому что его 
экзистенциальный опыт лежал в пределах относительно спокойного ХІХ столетия, кото-
рое хоть и прощалось со многими иллюзиями человеческого бытия, но еще держалось в 
сиянии Идеала, Красоты и Добра.       
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КонЦЕПЦиЯ СамоуБийСтва в раССКаЗЕ 
Л. андрЕЕва «моЛчаниЕ»

Данное исследование является одной из первых попыток раскрытия концепции 
самоубийства в творчестве Л. Андреева, на материале рассказа «Молчание». Ана-
лиз причин суицида является актуальным, т.к. именно у этого автора этот тяжкий 
грех не связан с любовными разочарованиями, как у большинства писателей русской 
литературы. Именно эта деталь и выделяет автора из круга писателей конца XIX – на-
чала ХХ века.

Ключевые слова: суицид, отчуждение, непонимание, молчание, недоверие.
Це дослідження є одною з перших спроб розкриття концепції самогубства у твор-

чості Л. Андрєєва, на матеріалі його розповіді «Мовчання». Аналіз причин самогубства 
є актуальним, тому що у цього письменника цей тяжкий гріх не пов’язан з любовними 
розчаруваннями, як у багатьох російських письменників. Саме ця деталь виділяє цього 
автора з кола письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.. 

Ключові слова: самогубство, відчуження, нерозуміння, мовчання, недовіра.
This research work is considered to be one of the first attempts to expose the idea of 

suicide in L. Andreev’s creation with the help of the materials of the story “Silence”. To 
analyse the cause of suicide is urgently as this very author doesn’t link this hard sin with love 
disappointments, as the other Russian writes do. This very detail marks this writer among 
others at the end of XIX-th century – the beginning of the XX-th century. 

Key words: suicide, alienation, misunderstanding, silence, distrust.

Проблема самоубийства очень часто затрагивается авторами и поэтами. Самовольный 
уход из жизни того или иного человека  вдохновляет на  написание стихотворений, рас-
сказов или целых романов. Тема суицида в литературе воспета еще с античных времен 
(«Антигона» и др.), но с течением времени отношение к самовольному уходу из жизни 
изменилось. С наступлением эпохи Средневековья и Христианства суицид объявляется 
преступлением (Аральский собор 452 г), а те, кто его совершают,  «объятыми диаволь-
© Дмитренко Т. В., 2009
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ским безумием». Таким умершим отказывают в отпевании и погребении на территории 
священной земли, т.е. кладбища.

 Писатели конца XIX – начала ХХ века все чаще и чаще затрагивают эту тему в 
своем творчестве. Но теперь суицид перестает считаться преступным грехом, а начи-
нает рассматриваться как освобождение  от мирских страданий. Причины, толкающие 
героев на этот отчаянный шаг разнообразны – неразделенная любовь, нищета, непони-
мание, отчуждение и т.д. Но есть звено, которое связывает все эти причины воедино – 
душевные, а не физические страдания, которые и приводят к этому фатальному шагу. 

Русская литература богата писателями, персонажи которых сводят счеты с жизнью 
– Л. Толстой («Анна Каренина»), А. Куприн («Гранатовый браслет»), А. Островский 
(«Гроза»), Л. Андреев («Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче»), Ф. Достоевский 
(«Кроткая») и др. 

Актуальность исследования данной темы обусловлена возможностью проследить и 
проанализировать проблему суицида в литературе с современной точки зрения. Задачей 
данной статьи является анализ, и, как следствие, доказательство причины самоубийства 
как знака протеста против непонимания внутреннего мира человека. 

Рассказ «Молчание» (1900) является ярким примером подобного отчуждения. В 
центре повествования – разобщенная семья, в которой отсутствует понимание между 
родителями и дочерью. Героиня рассказа, Вера, по возвращении из Петербурга, куда 
она уезжала неизвестно с какой целью и без разрешения родителей, неожиданно для 
них  навсегда умолкает. Отец и мать, священник Игнатий и Ольга Степановна, не могут 
не видеть, что с ней случилось какое-то несчастье. Но на все их вопросы, суровые и 
нежные, требовательные и жалостливые, она неизменно отвечает молчанием, а затем 
кончает жизнь самоубийством. Автор не акцентирует никакого внимания на том, что же 
случилось в Петербурге, нет даже не малейшего намека на предшествующие события, 
но это как раз и неважно. Верин суицид как раз и не является следствием происшествия 
в Петербурге, ведь она могла прибегнуть к нему и там, не возвратившись домой. Ее 
приезд означал надежду на понимание и, может быть, прощение и сочувствие, но по 
одному выражению лица отца она понимает, что все то, на что она надеялась дома, она 
не получит. 

Нетрудно увидеть, что «молчание» в этом случае трактуется писателем философски 
широко и обобщенно, отнюдь не только как нежелание человека общаться с другим че-
ловеком. «Молчание» – это еще, и, прежде всего, органическая невозможность передать 
словами то самое «главное» и «важное», что есть в душе человека: ведь у каждого оно, 
это «главное» свое, неповторимо особенное. Препятствуют человеческому взаимопони-
манию, несомненно, и особенности возрастного восприятия действительности, и узость 
взглядов, диктуемая профессией, социальной ролью, которую избирает для себя человек, 
или которую он принужден исполнять в тот или иной период жизни. 

Но неспроста автор указывает на профессию отца Веры – он священник, человек, 
который в первую очередь должен понимать, насколько сильны искушения жизни и как 
важно быть милосердным по отношению к людям. Этот человек ежедневно выслушивает 
кающихся на исповеди и отпускает им их грехи, читает проповеди о благочестии и ми-
лосердии, но он абсолютно глух к проблемам окружающих людей.  На похороны его  
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дочери пришло очень много людей, и на удивление, все они сильно жалели Веру, а не ее 
отца, все они «… старались в движениях  и голосе о. Игнатия найти признаки тяжелого 
горя. Они не любили о. Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел 
грешников и не прощал их, а сам в то же время, завистливый и жадный, пользовался вся-
ким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдаю-
щим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери: как жестокий 
отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть». 

Андреев не раз сравнивает о. Игнатия с Верой, ведь даже, несмотря на непонимание 
и постоянную отчужденность, Вера очень многое унаследовала от  отца. Она обладала 
той же безжалостностью по отношению к родителям, как и ее отец по отношению не 
только к ней и жене, но и ко всем остальным людям. Ольга Степановна не раз пыталась 
выяснить причину молчания дочери, но ее попытки оставались тщетными. И причина 
этой тщетности была вовсе не в недоверии Веры или ее осознания допущенной ошибки, 
а в нежелании оправдываться, особенно перед отцом, который в любом случае не поймет 
ее. После очередной попытки поговорить с дочерью, Ольга Сергеевна заявляет мужу: 
«Какие вы оба с ней … безжалостные! … Это ты, поп, сделал ее такой. У тебя она пере-
няла эту манеру. Ты и ответишь. Ах я, несчастная…». Мать Веры не жалеет себя, а корит 
за ту безропотность и неспособность перечить жестокосердному мужу, который считал 
все свои действия правильными. После известия о смерти Веры, Ольгу Степановну раз-
бил паралич, и она, как прежде Вера, навсегда замолчала. И впервые о. Игнатию стало 
страшно, когда он заглянул в глаза парализованной жены. Нет, там не было укора или 
ненависти, в них не было ничего, и именно эта пустота напугала священника.  

Следует отметить и то, что Вера, будучи самоубийцей, была отпета в церкви и похо-
ронена по христианскому обряду на кладбище. Безусловно, этому послужил чин ее отца, 
ведь вряд ли кто-то стал спорить об этом с о. Игнатием. Андреев неспроста указывает 
на эту деталь, и это отнюдь не является неуважением к церковным обычаям. Автор ба-
зируется на истории; согласно которой в середине XIX века был прецедент: – митро-
полит Филарет дал разрешение матери похоронить дочь-самоубийцу по христианскому 
обряду. Через 50 лет после самоубийства была отпета и  М. Цветаева. Не является ли 
это отклонением от правил? Безусловно, но ведь и рассказ изобилует такими отклоне-
ниями. Дочь священника должна была быть по-настоящему верующей и понимать, что 
после содеянного ее душа будет вечно страдать, но она намеренно обрекла себя на такую 
участь; священник в рассказе – грубый и жестокий, не заботящийся о спасении своей 
души. Становится ясно, что несмотря ни на что, душа их была мертва, а вместо души 
была стена из непонимания, осуждения и жестокости. Но все же автор жалеет Веру, и 
показывает, что душа ее была заперта в клетке, как живущая в ее комнате канарейка. И 
после похорон, когда о. Игнатий увидел, что клетка пуста, он спрашивает у кухарки: 
«Зачем выпустила?». И кухарка, необразованная и неотесанная женщина отвечает: «Ду-
шенька … барышнина … Разве можно ее держать?».

Рассказ «Молчание» является одним из немногих, где автор описывает внешность 
персонажа. Но именно в этом рассказе он хочет показать, что важен не только внутрен-
ний мир героя, но и его облик, который символизирует грусть и одиночество. После 
смерти дочери, о. Игнатий часто заходил в ее комнату и рассматривал ее портрет, и в этом 
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процессе можно увидеть определенную закономерность: «Сперва он глядел на щеку, 
освещенную на портрете, и представлял на ней царапину, которая была на мертвой щеке 
Веры и происхождения которой он не мог понять. И каждый раз он задумывался о при-
чинах: если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой Веры была 
совсем невредимой. Но долго думать о подробностях Вериной смерти было страшно, и 
о. Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными рес-
ницами, от которых внизу лежала густая  тень, отчего белки казались особенно яркими, 
и оба глаза точно были заключены, траурную рамку. Странное выражение придал им 
неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смо-
трели, лежала тонкая, прозрачная пленка». Глаза являются не чем иным, как отражением 
внутреннего мироощущения человека; они говорят все то, что нельзя сказать словами; 
они молчат, но именно это молчание можно услышать: «И, как ни ставил портрет о. Иг-
натий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали; и молчание это было 
так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатий стал думать, 
что он слышит молчание… он садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит 
дом. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль, и слезы, и 
далекий, умерший смех. Молчание жены … было упорно, тяжело, как свинец, … долгим, 
холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери». 

Символична и одна единственная царапина на лице умершей Веры. Можно про-
вести параллель с Катериной, героиней «Грозы» А. Островского, на виске которой была 
одна единственная капля крови, после сильного удара головой вследствие суицида. Что 
означает эта царапина и капля крови? Конечно же, полное одиночество и непонимание 
со стороны самых близких людей. Возникает вопрос, почему Вера покончила с жизнью, 
бросившись под поезд, ведь это мучительно больно.  Можно было выбрать более про-
стой способ. Но и эта деталь таит в себе смысл, ведь она является автобиографичной, 
так как в молодости Андреев пытался свести счеты с жизнью именно таким способом. 
Его попытка была неудачной, но, вложив такую идею в голову Веры, он в своем роде 
осуществил свой замысел.

Еще одним, и на наш взгляд самым главным символом рассказа, является имя глав-
ной героини – Вера. Ведь это символ надежды и любви, но именно этого и не было у 
главных героев. Героиня теряет веру и в себя, и в будущее, а ее отец, по-мнению автора, 
хоть и является священником, не имеет веры вообще. Отсутствие веры ставит главных 
героев в тупик, из которого, как кажется, единственный выход либо суицид, либо 
бессмысленное существование. И герои делают свой выбор, который в любом случае 
подвергается осуждению со стороны. Андреев делит рассказ на четыре маленькие части, 
что символизирует четыре угла маленькой комнаты, в которую загоняют себя главные 
герои. Но Вера смогла вырваться из нее, а ее отец, как и его парализованная жена, на-
всегда остались в ней. 

Описание дороги к кладбищу и  к могиле Веры можно сравнить с жизненной доро-
гой самого о. Игнатия: «Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка подни-
мавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот, похожая на черный, веч-
но открытый рот, окаймленный блестящими зубами. Могила Веры находилась в глубине 
кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки, и о. Игнатию долго пришлось 
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путаться в узеньких тропинках, ломаной линией проходивших между зеленых бугорков, 
всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие 
от старости памятники, изломанные решетки и большие, тяжелые камни, вросшие зем-
лю и с какой-то угрюмой, старческой злобой давившие ее. К одному из таких камней 
прижималась могила Веры». Как каждый человек сам строит свой жизненный путь, так 
и о. Игнатий выложил дорогу своей жизни, и она получилась длинной, с узенькими тро-
пинками, которые вели к забытым и всеми покинутым надеждам и мечтам. 

Сидя возле могилы дочери, он наконец-то понимает, что он потерял, и теперь он 
просит дочь: «Вера, скажи!», но теперь смысл этой просьбы не в желании узнать, что 
же случилось в Петербурге, теперь для о. Игнатия важно заглушить красноречивое мол-
чание, которое отныне стало спутником его жизни. Он просит дочь сказать хоть что-
нибудь, заполнить ту бездну, которая в течение многих лет была его душой, но теперь 
она стала поглощать его с неуловимой быстротой, что и вызвало его панический страх. 
Страх стать частью этого молчания, которое подобно бездонному океану, вселяет в свя-
щенника сильную тревогу: «И с ужасом почувствовал о. Игнатий, что в ухо его вливается 
что-то могильно-холодное и студит мозг и что Вера говорит, – но говорит она все тем же 
долгим молчанием. Все тревожнее и страшнее становится оно, и когда о. Игнатий с уси-
лием отдирает от земли голову, бледную, как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух 
дрожит и трепещет от гулкого молчания, словно на этом страшном море поднялась дикая 
буря. Молчание душит его; оно ледяными волнами перекатывается через его голову и 
шевелит его волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую под ударами… Молчание 
гонит. Оно поднимается от зеленых могил; им дышат угрюмые серые кресты; тонки-
ми, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Все 
быстрее становятся шаги о. Игнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же до-
рожкам, перескакивает могилы, натыкается на решетки, цепляется за колючие жестяные 
венки, и рвется в клочья мягкая материя…». Он заблудился на кладбище, как заблудился 
в собственной жизни, он мечется, как металась закрытая в клетке канарейка в спальне 
Веры. Его единственной мечтой стало нахождение выхода, но не с кладбища, а из того 
тупика, в который он сам себя загнал. Когда он наконец находит выход, он оказывается 
перед невысокой кладбищенской церковью, местом, которое на протяжении многих лет 
было его вторым домом. Но теперь церковь пугает его, и ее молчание звучит осуждаю-
ще, точно так же как он осуждал каявшихся ему в грехах людей. Он не прощал, и теперь 
церковь не прощает его, и всем своим величественным видом она как будто запрещает 
ему, бездушному священнику, обрести успокоение в ее лоне.

В рассказе «Молчание», как и во многих других произведениях Андреева, можно 
выделить две взаимосвязанные «преграды», стоящие на пути сближения человека с чело-
веком, на пути взаимопонимания их. Первая обусловлена тем, что каждый живет в своем 
особом мире мыслей, чувств и подсознательных настроений. Исследуя этот «отдельный 
мир», писатель обнаруживает еще одну «преграду». Он приходит к выводу, что каждый 
из «отдельных миров» диктует свои в высшей степени субъективные законы и принципы 
познания: представления человека о ближних, о скрытых мотивах их поведения, о том, 
что можно было бы назвать бытом души, по меньшей мере, приблизительны, ибо неред-
ко покоятся на домыслах и произвольных фантазиях. Так и Вера, и о. Игнатий, и его жена 
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существовали каждый в своем мире, где царили свои законы и ценности, но именно эти 
отдельные миры и стали причиной глубокого непонимания по отношению друг к другу. 

Почти в каждом своем рассказе Андреев воспроизводит особую стилевую атмос-
феру. В ее создании  используются повторяющиеся бытовые, портретные и пейзажные 
подробности и детали, помогающие прояснить интеллектуально-психологическое со-
стояние персонажей. В данном случае это постоянный повтор разнообразных видов 
молчания – молчание дома, жены, мертвой дочери; ритуальное изучение портрета, 
бесполезные попытки добиться ответа от парализованной жены. 

Господствующую тональность андреевского произведения, стилевую и смысловую 
окраску его определяет, как правило, уже первая фраза: «В одну лунную майскую ночь, 
когда пели соловьи, в кабинет к о. Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страда-
ние, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча 
и, всхлипнув, сказала: – Отец, пойдем к Верочке!». Уже во втором предложении видно, 
что речь пойдет не просто о какой-то проблеме, а о том, что же вызвало страдание у ма-
тери – конечно же сложившаяся ситуация с самым дорогим в мире – с ребенком.

С исключительной сосредоточенностью и последовательностью Андреев от расска-
за к рассказу анализирует все новые и новые аспекты проблемы человеческого отчужде-
ния и непонимания. В одних рассказах в центре его раздумий мироощущение человека 
«нормально» равнодушного: душа его наглухо закрыта, как, в свою очередь, и для нее 
закрыты все впечатления бытия. В других – он размышляет о своеобразном «обмане 
зрения», о той вечной иллюзии «всезнайства», с которой живет и умирает человек, не 
догадываясь о своем во всех отношениях чудовищном невежестве. В третьих – исследует 
весьма обычное психологическое состояние человека, не имеющего того единственного 
и столь необходимого ему собеседника, которому он мог и захотел бы рассказать о самом 
главном в своей жизни. С объективной точки зрения «Молчание» подходит под все три 
вышеупомянутые категории рассказов – в нем есть и священник-всезнайка, оказавшийся 
полным невеждой, и его дочь, у которой не было никого, кому она могла бы излить душу, 
и, как оказывается, все герои обладают закрытой душой. 

Для Андреева был обычен подход, который можно именовать подчеркнутым 
выделением (зачастую весьма искусственным). Он подчеркивал выделение какой-то час-
ти проблемы, какого-то одного-двух аспектов, что и являлось базой всего рассказа. Автор 
изображает факт смерти с целью обнажить проблему отчуждения, одиночества человека, 
исследовать причины, которые мешают ему слышать и понимать ближнего. Его интерес 
в основном сосредоточен на психологическом состоянии человека, который ищет смер-
ти, ибо жизнь сломила его, и у него нет сил противостоять ее злу, насилиям, социальным 
и «природным» несправедливостям.

Те андреевские герои, которые совершают выбор в пользу смерти, делают это по-
тому, что только в ней видят единственную возможность обретения свободы действий 
и волеизъявления. Это своеобразный протест против фатальной предопределеннос-
ти судьбы, «линии» жизни, против чьей-то злой воли, заставляющей человека, как по 
рельсам, проходить свой путь от рождения и  до смерти. Смерть физическая и духо-
вная, о которой повествует Андреев, это еще и напоминание о том, что жизнь его героев 
проходит в достаточно большом отклонении от ее истинно человеческих норм: то ли  
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в мещанском, лишенном творческого беспокойства благополучии, то ли в цинично рав-
нодушном эгоцентризме, то ли в убого однообразном конформизме, то ли в односторон-
нем подчинении либо низменным чувствам, либо  «чистому» разуму. 

Главный ужас Л. Андреева – одиночество, взаимное непонимание людей, фик-
ция общения в обществе. В художественном мире совершается неумолимое крушение 
традиционных нравственных ценностей – веры, любви, сострадания, взаимопонимания, 
разума, красоты. Трагедия обесчеловечивания и обезличивания приобретает в представ-
лении автора тотальный размах, что в большинстве случаев ведет к смерти или суициду, 
который является ярым протестом против всего вышеупомянутого. 
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СЛуХ м. ПриШвина

It is written in the article that, from Prishvin’s point of view, the universe is created 
musically. Every phenomenon of the world is a performer and a listener at the same time. For 
Prishvin, the role of hearing is very important in his creative work. The ideal artist for him is a 
folk narrator. The writer tries to develop “ethno hearing” in himself.

Key words: hearing, rhythm, sound, voice, word, poetry.

М. Пришвин работал в рамках философской проблемы «человек и природа». Под 
природой писатель понимал объективную реальность, охватывающую в своем содер-
жании: мироздание, естественное окружение человека (растительный и животный мир) 
и самого человека как часть природы. Природа помогает ему проникнуть в суть соб-
ственной личности; он исследует в расширяющихся кругах человеческую душу, меж-
человеческие отношения и – последний круг – отношения человека и космоса. Познание  
природы отнюдь не простая и всем удающаяся задача. Природу как  «живое» целое, по 
мнению М. Пришвина, может познать только живая душа. Познание сопряжено у писате-
ля с особым музыкальным ощущением жизни. «Я вижу все живописно и, не приученный 
к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями. Так, будучи по 
природе живописцем, а еще вернее музыкантом, я стал пользоваться для выражения себя 
силой другого искусства» [1 (8: 16-17)].
© Тагильцева Л. Е., 2009
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Для Пришвина-художника очень важна роль слуха в творческом процессе. Вот 
дневниковые записи: « … снег летит в тишине, а сам думаешь – от меня эта тишина, 
я не слышу, а по снегу вижу и знаю, не так он летит: кто-то его слушает. В молодости, 
когда слух был острее, я дослушивался так до шепотов снежинок между собой» [2: 27]. 
« За окном моим под черной железной планкой балкона привесились четыре большие, 
тяжелые светящиеся капли и светят мне как посланники весны, и говорят мне по-своему, 
на понятном только мне языке» [2: 18].  «… очень может быть, что и самый рост органи-
ческой жизни на земле сопровождается тайной музыкой, поэты и композиторы, вероят-
но, и передают нам этот ритм…» [1(2:88)].

 В художественных произведениях и дневниковых записях писателя есть целый ряд 
архетипических образов, связанных со звуком, с музыкой: струнные инструменты, зву-
чащие деревья, поющие птицы, шум ветра, дождя, волн и т.п. У М. Пришвина описание 
«природной музыки» обычно включает в себя название источника звука и характеристи-
ку интонации («И тогда деревья стонали и выли на всё Блудово болото»). В «инструмен-
товке» природных явлений писатель соединяет фольклорные и христианские мотивы. 
Дневник воссоздает процесс рождения звукового  образа природы–храма, пронизанного 
музыкальностью. «Соловьи звучат на весь мир… этот хор в саду напоминает мне цер-
ковь» [1(8: 17)]. «… И вечно горит негасимая лампада, и вечно: рю-рю-рю …» [1(8: 15)]. 
«Всю ночь я слышал звон колоколов. По всей земле звонили в колокола, и какие-то тон-
кие золотые сплетения покрывали небо и землю»    [1(8: 20)].

Для М. Пришвина мир музыкально организован: от движения светил до движения 
мысли. Звуковая симфония мира – это музыкальная дисгармония Хаоса, превращенная 
ритмом в упорядоченный Космос. Ритм Вселенной ощущает каждое согласное с ним 
существо: камень, птица, дерево, человек. В этом отношении каждое явление мира – 
исполнитель и слушатель одновременно: «я слышу» и  «я звучу» настроено на один 
музыкальный лад, пронизано единым ритмом.

М. Пришвина никогда не удовлетворяла чисто эпическая манера повествования. 
Усилия его как художника были устремлены к передаче лирического отношения к 
миру. «Поэт, распятый на кресте прозы», — называл себя писатель, утверждая своим 
творчеством право на создание особой разновидности художественной прозы – прозы 
поэтической. Сохраняя основные качества прозы, лирическая проза объединяет с ними 
и некоторые существенные свойства поэтического произведения. Это и ослабление  
сюжетности, усиление эмоциональной окрашенности и субъективного начала. Это и 
внимание к ритму и внутренней мелодике фразы.

Поэзия прозы требует тончайшего языкового чутья, безошибочного чувства рит-
ма. Отсюда у писателя взыскательность к своему и благоговейное внимание к слову на-
родному. Пришвин убежден, что самое трудное в словесном искусстве – это достичь 
той легкости и простоты, которая отличает народную речь: «… я всю жизнь трудился, 
учился так же свободно писать, как она (сказка) сказывается, и все-таки не мог обра-
тить родное слово в ту музыку, какая мне слышится в речи простых людей на полях, и 
в лесах, на улицах, на берегах и у простых деревенских колодцев» [3: 15]. Важнейшее 
условие языкового мастерства – сотворение емкого образа. Однако сила поэта не только 
в открытии новых образов, но и в овладении тайной музыкой слова. Пришвин чуток к 
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звучанию слова, почти как стихотворец, как музыкант: «Я беру все сначала на слух, а 
потом смысл, догадки навертываются, растут этажами» [3: 16].

Если исходить из опыта нашей повседневности – реальных наших дней и дел, то 
ритмическое движение – это всегда труд. Значит речь, как и всякое движение в природе, 
есть тоже труд. И как труд она подчинена музыкальному ритму. Однако человека здесь 
может подстерегать ловушка: он увлекается слышанием самого ритма, наслаждается им, 
забывает о внутренней цели своего дела, соблазнившись его формой. М. Пришвин стра-
шится плена раз навсегда отлитой формы. Мысль свою – этого живого голубя, бьющего-
ся в сердце, - он страшится увидеть застывшей в незыблемом принципе. Поэзию слова 
М.Пришвин нашел в народной речи, у самых ее истоков. Услышанные им на Севере сказ, 
стих и песня не сочинялись народом, а вырастали из самих жизненных событий и пере-
живаний сказывающего и поющего человека. Они рождались из насущной потребности 
души – ее радости, или горя, или неосознанного стремления к возвышенному и прекрас-
ному. Так в народном языке возвышалась, опоэтизировалась проза.

М. Пришвин понял, что должен искать такую почву, на которой можно было бы 
стоять и творить, как это делал когда-то древний сказитель.

Поскольку древний человек свой стиль общения с животными и людьми переносил 
на все остальные явления природы, то и все слова, обозначающие природу, формирова-
лись как звуковые образы этих явлений. Таким путем в звучащей речи запечатлевался 
мир духовный и материальный, человеческий и животный, живой и неживой. И это за-
печатлевание было самой элементарной и самой всеобщей формой отражения и оцен-
ки мира в звуковом материале. Звучащая речь является, следовательно, предпосылкой 
и спутником развития музыки не только как бесконечное разнообразие речевых интона-
ций, но и как бесконечное разнообразие эмоционально значимых звуковых комплексов, 
составляющих отдельные слова. Чуткость к звучанию слова так же необходима для раз-
вития музыкальности, как и чуткость к интонационному строю речи.

На наш взгляд, М. Пришвин стремился развить в себе этнослух. Введем определе-
ние, данное И. Земцовским, современным музыковедом. «Этнослух – орган восприятия 
особого рода звучащей материи, орган поглощения особой материи, которую я называю 
«музыкальным веществом» [4: 183]. Речь идет не о банальном звучании вообще, а о том 
компоненте звучания, который делает специфическим носителем этнослуха. По мнению 
исследователя, «музыкальное вещество» пребывает на этой земле издавна. Оно принад-
лежит людям как их родной язык, как запах свежевыпеченного деревенского хлеба, как 
вкус парного молока или только что собранных лесных ягод и грибов. «Это их модус 
существования в звуке» [4: 184].

Вспомним известное крестьянское выражение «голос песни». На наш взгляд, это 
пытался описать М. Пришвин в своей первой книге «В краю непуганых птиц» в гла-
ве «Вопленица». Вся жизнь крестьянки связана с песней: «Постепенно, шаг за шагом, 
жизнь изменяла невинные игровые детские песенки Степки Максимовой в девичьи 
песни краснопевки Степанидушки, потом свадебные прощальные заплачки невесты, в 
надгробный плачь вдовы по мужу и, наконец, в причитания плакальщицы Степаниды 
Максимовны»   [1(1: 121)].
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«В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному, или «стихи водить». Ей 
казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. 
Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, 
прислушиваясь к «голосу» других невест. Многое, конечно, создалось и так, как думает 
Степанида Максимовна, т.е. непосредственно вылилось» [1(1: 121)].

Родной язык, для М. Пришвина, это не только язык как таковой, но и языковое по-
ведение как жизнь в языке – его специфическое музыкальное вещество – вещество это 
чреватое формой и потому живое. Вероятно, иметь этнослух означает иметь способность 
за немногим слышать многое, т.е. иметь, так сказать, богатое культурное слуховое воо-
бражение.

Некоторые произведения М. Пришвина существуют в нескольких редакциях. От 
редакции к редакции писатель приближается к сакральной связи слова и музыкального 
вещества. Очерки М. Пришвина «Черный араб» существуют в трех редакциях (1910г., 
1925 г., 1948 г.). Они отличаются между собой характером тематизма. «Черный араб» в 
первой редакции состоит из шести частей. В первом очерке «Белый столб» открыто фор-
мулируется тема произведения: путешествие по степи, где люди живут, как Авраам. В 
последующих пяти очерках эта программа получает свою художественную реализацию. 
Степь предстает повествователю двумя своими ликами: ее реальность – «первобытная 
жизнь», ее сказка – миф. В первой редакции «Черного араба» сосуществуют и взаимо-
действуют два начала: очерковое (этнографическое лицо степи) и лирическое (поиски 
повествователем своей земли Ханаанской). Главенствует этнографическое начало. С су-
ществованием двух тематических начал в произведении связано взаимодействие двух 
принципов организации художественной целостности. Первый – наличие программы и 
ее художественная реализация. Второй – принцип сосуществования и противоборства 
реальности и ее преображенного бытия.

Во второй редакции «Черного араба», как и в первой, преобладает этнографическое 
начало, но возникает новый – типично очерковый (свободно организуемая повествова-
телем композиция) – тип соединения частей в художественное целое. Тема поиска по-
вествователем своей земли Ханаанской приглушается, редуцируется. Самостоятельная 
роль повествователя подчиняется служебной роли очеркового рассказчика.

В третьей редакции «Черного араба», во-первых, разрушается принцип программы 
и ее художественной реализации, характерный для первой редакции, и очерковая ком-
позиция, характерная для второй редакции произведения, во-вторых, главенствующей 
становится тема поиска повествователем своей земли обетованной, а этнографическая 
проблематика, редуцируясь, подчиняется главной теме. Предметом художественного по-
знания становится ищущая человеческая душа. Именно в сознании повествователя рож-
дается мысль о том, что все живое творит свою сказку: природа – свои миражи, киргизы 
– мифы, сам повествователь сказку искусства. Мифичность становится основным фо-
кусом повествования. Жизнь степи приобретает глубинный онтологический смысл. Это 
многозначное и многомерное пространство, в котором звучат голоса разных культур. В 
полилог вступают языческие, библейские, мусульманские представления. Различные 
ментальные пласты находятся не в статическом отношении противопоставления, а в 
динамической связи взаимодополнения. Повествователь наделен особым слухом. Он 



223

собирает «голоса мира» в единое целое, где варианты размещены вокруг некоего цен-
тра – инварианта: Длинного Уха. Это вестник, разносящий слухи от края до края. Это 
живое, самозарождающееся существо, прихотливое и свободное, крылатое. С самым 
сокровенным связано Длинное Ухо – со словом. Все подвластно ему: оно мчится до 
самых звезд, объединяя землю и небо, время и вечность, ибо ничто не пропадает во Все-
ленной, и каждое слово, донесенное вестником, оставляет след и в земном, и в небесном. 
Именно этот «центр» и составляет, на наш взгляд, подобие рассредоточенной темы. Это 
музыкальный термин. Рассредоточенная тема «… не есть какой-нибудь замкнутый фраг-
мент, эпизод, «участок» музыки. Она как бы распределена, разнесена, распылена внутри 
сочинения…» [5: 41].  Вместе с тем такая тема выполняет в произведении несомненную 
роль некоего смыслового и структурного стержня музыкального целого. Природа такого 
тематизма ярко раскрывается в его генезисе, в органической связи с мифологическим 
мышлением. Именно в  мифологическом мышлении (одной из констант человеческой 
психики и мышления) сохранилась сакральная связь слова и музыки.
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тЕоріЯ і ПраКтиКа ПЕрЕКЛаду

УДК 811.161.2 +811.162.4
Кредатусова Я.

 (Пряшів, Словаччина)

ПЕрЕКЛад уКраЇнСЬКого тЕКСту-оригінаЛу  
торговЕЛЬно-Юридичного СПрЯмуваннЯ  

на СЛоваЦЬКу мову
(лексична і граматична трансформація)

У нашій доповіді звертаємо увагу на переклад українського тексту на словацьку 
мову, здійсненого перекладачем – носієм української мови. Наведений текст нам довелося 
редагувати. У нашій статті аналізуємо помилки, яких перекладач допустився, причому 
використовуємо поняттєвий апарат «словацької школи перекладу».

Ключові слова:  словацька мова, українська мова, методи і способи трансляції, 
граматична трансформація,  лексична трансформація, субституція.

The autor on the article analyses, classifies and designates the mistakes done by translator. 
Correct application of translation method and act of translation become the main criteria 
of evaluation. Then she corrects the mistakes she has found. The text can by used also by 
students of translation programme, who study non literary translation from Ukranian to Slovak 
language and from Slovak language to Ukrainian one. 

Key words: Slovak language, Ukrainian language, grammatical transformation, 
translation methods and acts of translation, lexical transformation, substitution.

Нещодавно нам довелося редагувати словацький текст-переклад українського 
тексту-оригіналу, який на словацьку мову переклав за походженням українець/-ка, тобто 
його материковою мовою була мова оригіналу, а не мова перекладу. Переважно в таких 
випадках робиться словесний переклад, слово замінюють словом, але з точки зору 
мікростилістики, текстом-перекладом скористатися не можна, оскільки його сприйняття 
ускладнено присутністю багатьох іншомовних елементів (високий ступінь екзотизації).

Екзотизми допустимі у художньому перекладі, коли посередництвом літератури 
збагачується простір знань з культури інших націй. Навпаки, недопустимі у фахових 
текстах-перекладах, які виконують перш за все інформативну функцію (без побічних 
експресивних відтінків).

Узагалі в перекладі діє одна засада: Перекладач має бути носієм  мови перекладу 
(МП), тобто МП його материковою мовою, або в його середовищі  мова перекладу 
виступає повсякденною  мовою спілкування. На жаль, на практиці цього не дотримується. 
Замовники перекладів про це або не знають, або цей факт переглядають, а інколи 
досить складно знайти якісного перекладача (можливості в державі, регіоні обмежені). 
© Кредатусова Я., 2009
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Перекладач-професіонал має право від перекладу відмовитися, але інколи різні інші 
обставини змушують його взятися і за такий переклад.

Часто доходить до ситуації, коли перекладом займаються люди, які мову перекладу 
опанували на доброму розмовному рівні, але аж не так добре, аби вміти розрізнити 
стилістичні нюанси поодиноких лексичних одиниць та вжити їх правильно в залежності 
від контекстуальної зумовленості.

Текст,  який ми редагували, містив декілька самостійних частин, поєднаних тематично. 
У тексті була представлена установа, яка мала зацікавити якомога найбільше партнерів 
вдома і за кордоном спільною торговельною співпрацею. Йшлося про Торговельно-
промислову палату в Україні (ТПП), філіали якої розташовані по всій території України 
та про її підлеглі торговельні секції, засновані на міжнародних білатеральних зв’язках. 
Крім Статуту ТПП складовою частиною був і Закон про ТПП та інші тексти рекламного 
характеру, пропагуючі Україну та Закарпатську область з точки зору її географічного 
положення та торговельно-промислового потенціалу.

Текст-оригінал був насичений юридичними формулами, спеціальними фаховими 
словами-термінами, як, напр., з питань експертизи та сертифікації продуктів, 
оформлення документів для присвоєння штрихових кодів, товарних знаків тощо, але й 
з галузі будівельної промисловості, текстильної промисловості, хімічної промисловості, 
риболовлі тощо. Для правильного застосування понять-термінів необхідними були наші 
консультаціі з спеціалістами у даних галузях.

Ми дуже вдячні за нагоду редагувати такий текст, оскільки він може  служити 
матеріалом для вивчання теорії і практики перекладу фахових текстів. Студентам 
надається можливість порівнювати  текст-оригінал з текстами-перекладами -  правильним 
і неправильним.

У статті намагаємося віднайти помилки, назвати їх, вказати на правильність і 
неправильність застосування методу трансляції перекладачем і на підставі того переклад 
оцінити в усій його цілісності. Одночасно намагаємося відкрити тенденції (частотність 
вживання поодиноких методів трансляції) у фахових перекладах з української мови на 
словацьку та навпаки.

Щодо застосування  методів трансляції дотримуємося статті словацької авторки 
Аніти Гутькової [1], яка зробила огляд методів трансляції, виходячи з наукових робіт 
чеської теоретички М. Форманкової [2], венгерської теоретички К. Клавди та словацького 
теоретика художньої літератури А. Поповіча [3, 4] .

Назви поодиноких методів трансляції «запозичили» ми із згаданої роботи 
А. Гутькової [1:33] , але їхнє трактування пристосували ми до наших умов.

Наводимо огляд методів та їхнє трактування. Йдеться про:
Лексичну заміну змістів,• 
Лексичне вкладення змісту (змістів),• 
Лексичний пропуск змісту (змістів),• 
Лексичне з’єднання змістів,• 
Лексичне відокремлення змістів,• 
граматичне переміщення змістів,• 
граматичну заміну (синтаксичну),• 
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граматичну заміну форми (морфологічну). • 
Під лексичною заміною змісту розуміємо заміну лексичної одиниці лексичною 

одиницею близького, але не тотожного значення, а це в залежності від стилістичної 
зумовленості.

Під лексичним вкладеннам змісту (змістів) розуміємо доповнення вислову ще 
іншою лексичною одиницею.

Лексичний пропуск змісту (змістів) означає, що вислів мови перекладу (МП) 
коротший щодо кількості слів, ніж вислів мови оригіналу (МО), але віддзеркалює те 
саме значення.

Лексичне з’єднання змістів – це «злиття» двох або більше лексичних одиниць МО 
в одну лексичну одиницю МП. 

Під лексичним відокремленням змістів розуміємо «розщеплення» (збільшення) 
однієї лексичної одиниці мови оригіналу на дві або і більше одиниць мови перекладу.

граматичне переміщення – це інший порядок слів мови оригіналу та мови 
перекладу.

граматична заміна стосується конкретних замін на рівні граматичному, а це замін 
частиномовних, членів речення, синтаксичних конструкцій і речень.

граматична заміна форми означає заміни категорій морфологічних, як-от: 
категорія числа (однина замість множини, категорія виду (доконаний, недоконанй), 
категорія стану (активний замість пасивного) та ін.

Нами названі методи належать до т.зв. модифікацій лексичних і граматичних, а 
усі вони виступають від одним поняттям трансформація. Другим основним методом 
трансляції вважаємо метод субституції, який у нашій статті треба розуміти як заміну 
лексичної одиниці відповідним прямим еквівалентом.

Для наочності наводимо приклади прямо з тексту, який ми редагували. У першому 
рядку наводимо речення з тексту-оригіналу (оригінал - О), у другому речення, здійснено 
перекладачем (переклад - П), у третьому рядку наведено нами відредаговане речення 
(відредагований переклад - ВП).

1. Найбільше випадків знайшлося, коли перекладач застосував метод субституції 
(С) замість методу трансформації, точніше замість лексичної заміни змісту (ЛЗЗ).  

С: ЛЗЗ
Приклади
 О:...відповідні обласні, міські управління юстиції...
П:...zodpovedné krajské, mestské úrady spravodlivosti...
ВП:...zodpovedajúce krajské, mestské justičné správy...

 ...виникає юридична основа для сплати...
  ...vzniká právnický základ...
...vzniká právny nárok na zaplatenie...

 ...сприяти виконанню завдань...
...podporovať vykonávanie úloh...
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...podporovať plnenie úloh...

Надання консультацій щодо оформлення прав на об’єкти інтелектуальної 
власності.

Poskytovanie konzultácií o vybavovaní práv na objekty intelektuálneho majetku.
Poskytovanie konzultácií o vybavovaní práv na predmety duševného vlastníctva.

 ...присвоєння штрихових кодів...
...privlastnenie čiarového kódu...
...pridelenie čiarového kódu...

2. Часто у перекладі лишилася не використаною граматична заміна форми (гЗФ) 
замість перекладачем використаної субституції (С). 

 С: гЗФ
Приклади:
Найчастіше йшлося про випадок заміни форми множини одниною.
 ...прийняття в члени...
...prijatie v členy...
...prijatie za člena...

 ...вступного та членського внесків...
...vstupného a členského poplatkov...
...vstupného a členského poplatku...

Далі йшлося про заміну дієприкметника іменником, утвореним від дієслова 
субстантивізацією (т.зв. опредмечення дії).

 ...припинити своє членство, подавши письмову заяву.
...prerušiť svoje členstvo, podajúc písomnú žiadosť.
...prerušiť svoje členstvo podaním písomnej žiadosti.

неправильно були вжиті прийменники.
 oдержувати необхідну допомогу у вирішені питань...
dostávať/mať poskytnutú nevyhnutnú pomoc vo vyriešení ...
dostávať/mať poskytnutú nevyhnutnú pomoc pri riešení

  ...для презентації власної продукції.
...pre prezentáciu...
...na prezentáciu...

...нагляд за діяльністю...

...dozor za činnosťou...

...dozor nad činnosťou...
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Неправильно були вжиті відмінки та відмінкові форми.

 Завданнями торгово-промислових палат є:...
Úlohаmi obchodnej a priemyselnej komory sú:
Úlohy obchodnej a priemyselnej komory sú:

Організація участі представників ділових кіл в симпозіумах, форумах.
Organizovanie  účasti predstaviteľov obchodných kruhov na sympóziách, fórumach.
Organizovanie  účasti predstaviteľov obchodných kruhov na sympóziách, fórach.

Організація та проведення конференцій, семінарів, форумів з питань міжнародного 
економічного співробітництва.

Organizovanie a realizovanie konferencií, seminárov, fórumov z otázok medzinárodnej 
ekonomickej spolupráce.

Organizovanie a realizovanie konferencií, seminárov, fór o otázkach medzinárodnej 
ekonomickej spolupráce.

Знайшлися також випадки, коли перекладач неправильно утворив похідне слово (за 
допомогою неправильного словотворчого форманту).

План виставкових заходів, що проводяться Торгово-промисловою палатою 
України.

Plán výstavových podujatí, čo sa uskutočňujú Obchodnou a priemyselnou komorou 
Ukrajiny.

Plán výstavných podujatí, ktoré realizuje Obchodná a priemyselná komora.

3. Перекладач використав неправильно метод субституції (С) замість методу 
лексичного з’єднання змістів (ЛЗЗ).

С: ЛЗЗ
Приклад:
Оренда виставкового боксу на період проведення мiжнародних зустрічей згідно 

плану.
Nájom výstavnej sály na dobu uskutočnenia...
Prenájom výstavného boxu počas medzinárodných stretnutí podľa plánu.

4. Перекладач використав неправильно метод субституції (С) замість методу 
лексичного вкладення змістів (ЛвЗ).

С:ЛвЗ
Приклад:
...методичні та експертні документи...
...metodické a znalecké dokumenty...
...metodické dokumenty a znalecké posudky/expertízy...
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...подається різноманітна комерційна інформація.

...poskytuje sa rôzna komerčná informácia .

...poskytujú sa rôzne informácie komerčného charakteru.
5. Неправильно був використаний  метод субституції (С) замість методу лексичного 

пропуску змістів (ЛПЗ).
С:ЛПЗ
Приклади:
...виробничо-практичний часопис...
...výrobný a praktický časopis...
...časopis...

Документи є обов’язковими для застосування на всій території України. Dokumenty 
sú povinné pre využitie na všetkom území Ukrajiny.

Dokumenty sú platné/záväzné na celom území Ukrajiny.

Сертифікат належності продукції власному виробництву (для підприємств з 
іноземними інвестиціями).

Certifikát patričnosti výrobkov vlastnej výroby (pre podniky so zahraničnými 
investíciami).

Certifikát výrobkov vlastnej výroby (pre podniky so zahraničným investorom).

6. Інколи перекладач застосував метод трансформації зайво. Метод лексичної 
заміни змістів у перекладі не вимагався.

ЛЗЗ: С
Приклади:
...згідно із законами України...
...v zodpovednosti so zákonmi Ukrajiny...
...v súlade so zákonmi Ukrajiny...

...в особі своїх уповноважених представників...

...v mene svojich oprávnených zástupcov...

...v mene svojich splnomocnených zástupcov...

...припинення членства...

...prerušenie členstva...л

...pozastavenie členstva...

...аналітичні огляди ринків...

...analytické prehliadky trhov...

...analytické prehľady trhov...

Організувати виставки окремих іноземних фірм...
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Organizovať výstavy osobitných zahraničných firiem...
Organizovať výstavy jednotlivých zahraničných firiem...
7. Правильно підібраний метод був неправильно здійснений. Так, напр., перекладач 

використав лексичну заміну змісту (ЛЗЗ), граматичну заміну форми (гЗФ), але 
помилково. 

Приклади:
ЛЗЗ:ЛЗЗ
...розміри оплати...
...rozsah miezd...
...výška miezd...

Надання інформації про світові ціни, орієнтовні експортні та довідкові ціни.
Poskytovanie informácií o svetových cenách, orientačné exportné a informačné ceny.
Poskytovanie informácií o svetových cenách, orientačných exportných cenách 

a informatívnych cenách.

...у випадках, передбачених законом...

...v prípadoch predvedených zákonom...

...v prípadoch, vymedzených v zákone...

...закладання цієї інформації в електронну базу.

...zavedenie tejto informácie do elektronickej databázy.

...zápis tejto informácie do elektronickej databázy

гЗФ:гЗФ
...реєстраційний збір, розмір якого встановлюється...
...poplatok, výšku ktorého ustanovuje...
...poplatok, výšku ktorého stanovuje/stanoví...

У зіставному аналізі було перевірено 74 відрізки тексту. У тексті-оригіналові 
переважав метод субституції. У відредагованому текстові трансформацію було 
застосовано у 4/5 (80%) усього тексту, а лише 1/5 (20%) займала субституція. 

З трансформаційних методів було потрібно найчастіше використати лексичну 
заміну змістів (самостійно), а також у комбінації з іншими методами (лексичним 
з’єднанням змістів,  лексичним пропуском та граматичною заміною форми). 

Якщо перекладач застосував правильний метод перекладу, його проведення 
не завжди було правильне. Часто була неправильно застосована категорії числа, 
неправильно вжитий словотворчий формант у дериваційних процесах, неправильні 
були прийменникові конструкції, відмінки та відмінкові форми.

Отже, нами названі помилки, яких перекладач допустився у своєму перекладі, 
можуть служити методикам перекладу як основні пункти їх подальшого розглядання і 
вивчання у підготовці спеціалістів-перекладачів з української мови на мову словацьку 
і навпаки. 
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ФормированиЕ ПЕрЕводчЕСКой КомПЕтЕнЦии:  
ПрЕЗЕнтаЦиЯ и интЕрПрЕтаЦиЯ БЕЗЭКвиваЛЕнтной ЛЕКСиКи 

СЛавЯнСКого мира

The article provides a scientific basis of interpreting and presenting of non-translatable 
lexical units in Slavonic culture. It also describes methodological principles of pre-translation 
exercises which are aimed at forming stereotypes of national thinking and national mentality 
as well as cultural awareness of native speakers. The author emphasizes the importance and 
practical value of the formation of skills of translating which are gained as a result of translation 
exercises that could be divided into receptive, reproductive-transformative and productive ones 
and teach students to use translation techniques in all their diversity. 

Key words: non-translatable units, cultural awareness, stereotypes of national mentality, 
cultural concept, world language picture, formation of translation skills and habits, 
communicative approach.

Исходя из специфики переводческой деятельности, особенностей поэтапного 
формирования переводческих навыков и умений, а также методических положений 
культуроведческого аспекта коммуникативного подхода, нами разработан и 
апробирован комплекс культуроведчески ориентированных коммуникативных 
упражнений, включающий предпереводческие и собственно переводческие упражнения. 
Предпереводческие упражнения имеют своей задачей актуализацию и систематизацию 
социокультурных знаний, а также совершенствование лексических навыков употребления 
реалий в речи. Тем самым они способствуют формированию у студентов стереотипов 
национального мышления представителей иной культуры. Предшествуя собственно 
переводческим, предпереводческие упражнения, формируя в сознании обучающихся 
ранее неизвестный факт культуры (в случае абсолютных французских реалий) либо 
© Тучинский А. В., 2009
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уточняя и систематизируя уже имеющиеся представления о культуроведческой 
информации, передаваемой относительными реалиями, создают необходимые условия и 
предпосылки для успешного осуществления трансляции реалий. 

В соответствии с ранее разработанной лингводидактической структурацией 
реалий и в зависимости от их типа (совпадение/несовпадение объема их значений в 
родном и соизучаемых языках) целесообразно выделить два вида культуроведчески 
ориентированных упражнений: социокультурные (упражнения блока А) и 
лингвокультуроведческие (упражнения блока Б). Основной задачей этих упражнений 
является формирование культуроведческих знаний и лексических навыков. Однако, 
вследствие специфики отобранных и классифицированных реалий, эти знания могут 
носить страноведческий, лингвострановедческий, социокультурный характер. Вот 
почему упражнения также имеют различный характер в зависимости от необходимости 
понимания и осмысления культуроведческих особенностей данной реалии. 

Упражнения блока А предназначены для формирования страноведческих знаний 
о семантике абсолютных реалий иностранного языка посредством восприятия фактов 
культуры, осознания их места в культуре страны соизучаемого языка. В этом случае 
задания связаны, как правило, с описанием традиций, обычаев, отсутствующих в 
родной культуре студентов. О н и  предполагают учет фоновых и энциклопедических 
сведений, стоящих за языковыми единицами страноведчески значимых текстов при их 
презентации инофонам. Особенность обозначенных упражнений состоит в создании 
необходимых условий для поэтапного извлечения информации о культуре страны 
соизучаемого языка из лингвокультурного компонента семантики лексической единицы 
через лингвострановедческий комментарий. 

В методических исследованиях отмечается, что трансляция социокультурной 
информации может осуществляться с помощью экстралингвистических и 
лингвистических средств. Для создания необходимых предпосылок погружения в 
социокультурно-языковую среду соизучаемого иностранного языка как в аудиторной, 
так и в ходе самостоятельной работы студентов в качестве экстралингвистических 
средств представления фактов культуры предпочтение отдается аудиовизуальной 
наглядности: видео-, аудиоматериалам, DVD, аутентичному раздаточному материалу, 
наглядности веб-страниц. Обозначенные виды наглядности, являясь фрагментами 
иноязычного социокультурного контекста, позволяют демонстрировать особенности 
функционирования реалий в процессе межкультурной коммуникации и тем самым 
способствуют их пониманию в контексте. 

При работе с абсолютными реалиями родного языка и родной культуры 
выполняются упражнения, имеющие целью актуализацию и систематизацию знаний о 
фактах культуры славянского мира, проникновение в их смысл и умение представить 
описание этих фактов при помощи лингвострановедческого комментария: валенки 
‘bottes de feutre portées en hiver’, каша – kacha ‘plat populaire russe à base de bouillie de 
sarrasin, de millet etc.’, махорка ‘tabac de qualité inférieure’, пельмени – pelmenis ‘sorte 
de ravioli russes’, пирожки – pirojki ‘sorte de petits pâtés farcis de viande, de légumes, de 
pommes etc.’, прописка ‘règlement qui consiste à avoir sur sa carte d’identité l’indication du 
domicile fixe’, частушки ‘couplets populaires russes’. Все перечисленные слова являются 
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также абсолютными реалиями славянской жизни и культуры в отношении английского 
языка: valenki (felt boots); kasha (dish of cooked grain), gruel; raw tobacco; pelmeni (kind of 
ravioli), meat dumplings; pasty, patty, pie; registration of residence permit; chastushka (two-
line or four-line rhymed couplets or ditty on some topical or humorous theme). 

Выполнение следующего упражнения помогает обучающимся систематизировать 
свои знания о жизни славянских народов в ее традиционных формах: верованиях, 
семейных и календарных обрядах, праздниках и деталях быта: 

Прокомментируйте следующие реалии славянской культуры, учитывая те 
обстоятельства, что в дальнейшем эти ЛЕ будут восприниматься представителями 
французской культуры. Сделайте предположение о том, как приблизительные 
французские соответствия могли бы повлиять на восприятие французом фактов 
славянской культуры? 

Работа с подобным материалом имеет, на наш взгляд, большую педагогическую 
ценность: работа в библиотеках, научных залах и залах редкой книги с толковыми, 
энциклопедическими и лингвострановедческими словарями, анализ этимологии реалий, 
изучение произведений художественной литературы высокой ценности, позволяющее 
определить референтные ситуации, к которым принадлежат реалии, повышают интерес 
и стимулируют мотивацию обучающихся к восприятию фактов как иноязычной, так и 
родной культуры. В этом смысле текст, рассматриваемый как источник объективной 
информации о культуре, идейно-художественной и лингвистической информации, 
выступает как элемент социокультурной и межкультурной коммуникации.

В отличие от упражнений блока А упражнения блока Б необходимы для формирования 
знаний и навыков употребления относительных реалий. Они нацелены на распознавание, 
понимание и осмысление их денотативного и коннотативного значения. Эти упражнения 
ориентированы на выяснение тождества/различия содержания тезаурусов коммуникантов 
– представителей различных языков и культур, уточнение образных представлений, 
не совпадающих с речевым опытом студентов. Они обеспечивают поиск и выведение 
имеющейся культуроведческой информации, передаваемой относительной реалией, 
определение объема значений этой реалии в ее сопоставлении с аналогичными ЛЕ 
соизучаемых языков и культур. Упражнения блока Б предусматривают моделирование 
учебных лингвострановедческих ситуаций, в которых раскрывается коннотативное 
значение относительной реалии, репрезентирующееся в менталитете и духовной 
культуре французского и славянских народов. 

Подобные речевые ситуации должны быть составлены с учетом следующих 
требований: познавательная ценность культуроведческой информации, позволяющая 
усвоение фоновых знаний иноязычной культуры; дифференциация культурных 
универсалий, позволяющая проиллюстрировать специфику иной культуры и предвидеть 
случаи непонимания для предвосхищения случаев коммуникативных сбоев; насыщенность 
актуальной информацией, направленной на понимание и интерпретацию культурно 
значимой информации, обеспечивающей обогащение языкового и культуроведческого 
развития личности студентов. 

Упражнения блока Б позволяют студентам осуществлять поиск необходимой 
культуроведческой информации для ее последующего сопоставления в родном и 
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соизучаемых языках и культурах, что, в конечном итоге, раскроет сущность культурного 
концепта, особенности менталитета народа соизучаемого языка, обусловившие 
использование данных реалий. 

Например, для обеспечения понимания студентами коннотативного значения 
относительных реалий традиционной французской кухни может быть предложена 
следующая ситуация, в которой задано присутствие факта славянской культуры, 
неизвестного французу. Имеется ввиду, что французу сложно сориентироваться: на 
столе нет привычного для него в схожей ситуации конфитюра, с которым во Франции 
традиционно едят блины.

Дело происходит зимой и визит французской делегации приходится на Масленицу. 
Французские гости, приехавшие повидать традиционную белорусскую деревню, 
попадают в атмосферу неудержимого праздника, который сопровождается богатым 
застольем. В каждой избе внимание французов привлекают горки круглых, румяных и 
горячих масляных блинов. Они удивлены, что хозяйка дома подает к блинам свежие ягоды 
и густую сметану. Попытайтесь объяснить причину удивления французов увиденному. 

Последующее формирование лексических навыков употребления реалий 
ориентировано, с одной стороны, на формирование навыка правильного воспроизведения 
и употребления (выбора, комбинирования) реалий. С другой стороны, процесс 
формирования лексических навыков должен учитывать специфику переводческой 
деятельности, что предполагает глубокие знания студентами значения реалий и их 
способность комментировать факт культуры, стоящий за ней. Однако вследствие 
семантических различий абсолютных и относительных реалий виды упражнений 
различны: для овладения лексическими навыками употребления абсолютных реалий 
в группу А следует включить упражнения, направленные на формирование навыка 
правильного произношения исочетания с другими ЛЕ, а также комментирование факта 
культуры, передаваемого абсолютной реалией. Формирование навыка употребления 
относительных реалий (группа Б) требует сопоставления денотативного и коннотативного 
значений ЛЕ в родном и соизучаемых языках; определения степени сходства/различия 
объема их значения (значений); осуществления адекватного выбора ЛЕ в конкретном 
контексте, комбинирование с другими ЛЕ. 

Как в случае употребления абсолютных, так и в случае употребления 
относительных реалий завершающим видом упражнения является осуществляемый 
студентами лингвострановедческий комментарий, который, в нашем понимании, 
представляет собой сгусток знаний энциклопедического характера о реалии (шире 
– факте культуры), за которым стоят сведения о времени, культуре, быте, приметах, 
предрассудках, привычках, обычаях, приписываемых данному лингвокультурному 
сообществу. В этом случае лингвострановедческий комментарий имеет, помимо 
общефилологического, социокультурный характер и, наряду с конкретной информацией, 
содержит дополнительные сведения, с одной стороны, раскрывающие специфические 
национальные, политические, культурно-бытовые или иные коннотации реалий, а с 
другой – устанавливающие связь между данным фактом культуры и самими участниками 
процесса коммуникации. При такой организации лингвокультуроведческого комментария 
будущий переводчик сможет услышать между строк намеки, аллюзии, реминисценции, 
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которыми наполнен диалог коммуникантов. Для трактования абсолютных реалий 
акцент делается на раскрытие сущности культурного факта, отсутствующего в одной из 
сопоставляемых культур, для относительных реалий – на их отличительных признаках. 
Этот вид комментария реалий можно назвать исследовательским или творческим, так 
как он требует от обучающихся творческого, исследовательского подхода к объяснению 
факта культуры.

Представленная методика обучения переводу реалий на этом этапе носит 
универсальный характер: в зависимости от того, какая группа реалий подлежит переводу, 
в конечном итоге зависит, какие именно упражнения данной схемы должны быть особым 
образом учтены в учебном процессе. Так, в случае перевода абсолютных французских 
реалий должны быть актуализированы упражнения группы А культуроведческого блока: 
способ номинирования культурных концептов французской жизни и культуры, будучи 
единицей коллективного знания, имеющей языковое выражение и этнокультурную 
специфику и фиксирующей содержание и ценность национальной картины мира 
французской нации, неизвестен обучающимся. Вот почему вначале должны быть 
актуализированы сведения о культурном концепте, через который мы наблюдаем 
универсальные и специфические особенности сознания и культуры представителя 
французской лингвокультурной общности. Напротив, реалии славянской жизни хорошо 
известны обучающимся. Однако, будучи усвоенными на подсознательном уровне, 
реалии родного языка и родной культуры, традиционно воспринимаемые как нечто само 
собой разумеющееся, в случае трансляции на иностранный язык также представляют 
собой значительные трудности: то, что казалось прежде понятным всем, на самом деле 
оказывается труднодоступным для восприятия представителям французского языка 
и французской культуры. Вот почему абсолютные реалии славянской жизни также 
должны быть актуализированы в сознании обучающихся. Работа по обучению переводу 
относительных реалий начинается с выполнения упражнений группы Б: так или иначе 
относительные реалии уже известны обучающимся. Выполнение этих упражнений 
направлено именно на выявление степени совпадения объема значения относительной 
реалии в родном и соизучаемых языках, для чего необходимо установить/уточнить их 
семантические соответствия. 

Формирование навыков и умений перевода реалий осуществляется с помощью 
собственно переводческих упражнений, которые разработаны на основе поэтапного 
формирования переводческих навыков и умений, моделируя все этапы переводческой 
деятельности: восприятие и понимание (анализ и оценка предметной ситуации) 
исходного речевого сообщения; семантическое и грамматическое перекодирование 
(переход с одного языкового кода к другому); собственно перевод. 

На первом этапе – этапе смысловой обработки устного сообщения – у реципиента-
переводчика формируется ментальное представление о событии или факте культуры и 
уже появляются определенные переводческие решения в результате выполнения таких 
ментальных операций, как: пофразовая рецепция иноязычного устного сообщения, 
понимание реалии и ее влияние на общий смысл высказывания, выделение смысловых 
вех, образующих тему текста, последовательное устранение избыточной информации.
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Для решения этой задачи необходимо предусмотреть выполнение рецептивных 
(аудитивных) упражнений следующих видов:

– Прогнозирование общего содержания высказывания. Поскольку переводчику 
приходится по первым услышанным словам и фразам прогнозировать содержание 
всего будущего сообщения, то инструкции этих упражнений имеют установку на 
предвосхищение фактов и явлений, формулирование гипотезы на восприятие иноязычных 
явлений и их дальнейшее взаимодействие в процессе общения с представителями иной 
культуры.

– Распознавание реалий. Для адекватной рецепции устного сообщения у 
обучающихся необходимо сформировать умение идентифицировать услышанный текст 
как продукт речетворчества носителя языка с присущими этому тексту реалиями того 
или иного типа. На этом этапе наряду с выделением смысловых частей, установлением 
последовательности фактов и причинно-следственных связей в тексте вычленяются 
национально окрашенные языковые единицы – реалии, не имеющие эквивалента в 
языке перевода, что позволит в дальнейшем осуществлять поиск адекватных средств их 
трансляции на языке перевода.

– Компрессия содержания высказывания. На этом этапе на уровне словосочетаний, 
фраз и сверхфразовых единств происходит последовательное устранение избыточной 
информации и ее удержание в памяти будущего переводчика.

Репродуктивно-трансформационные упражнения разработаны в соответствии 
с со следующим этапом переводческой деятельности – этапом семантического и 
грамматического перекодирования и имеют конечной целью формирование навыков 
выбора способа перевода в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения 
в процессе устного последовательного перевода. На этом этапе будущий переводчик 
осуществляет: поиск и выведение идентичного смысла в родном и соизучаемых 
языках; выбор адекватного значения в ИЯ; сопоставление и идентификацию значений; 
выбор и отбор языковых средств в ПЯ; перекодирование значений; анализ отрезков 
речи в РЯ и ПЯ; определение окончательного варианта перевода; выявление языковых 
и экстралингвистических факторов, которые делают возможным отождествление 
содержания сообщений, включающих реалии различных типов, на разных языках; 
предоставление получателю необходимых пояснений и комментариев, когда на пути 
правильного восприятия информации стоят культурные различия.

Компетентное участие в межкультурной коммуникации требует поэтапного овладения 
культурно-языковым кодом изучаемого языка. При этом целью является формирование 
у обучаемых навыков идентификации себя с носителями иного лингвосоциокультурного 
кода, который дает личности ощущение коммуникативного контакта с собеседником на 
принципиально новом уровне, который должен быть достигнут на основе тождества 
используемых концептов, фоновых знаний, пресуппозиций и других культурно-
языковых средств, зашифрованных в вербальной и невербальной форме. Учитывая эти 
обстоятельства данные упражнения обеспечивают функционирование блока внутренних 
перекодировок, отвечающий за процесс трансформации замысла от внутренней 
программы до развертывания синтаксической схемы. 
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Однако, прежде чем студент приступит непосредственно к переводу, ему 
необходимо научиться анализировать и оценивать с самых различных точек зрения 
переводы, выполненные другими, а уже после этого, скорректировав те или иные 
нарушения, либо выбрать наиболее адекватный вариант перевода, либо предложить 
оригинальный. Наконец, у переводчика должен быть сформирован и доведен до 
автоматизма механизм комбинирования, так как на практике довольно часто ему 
приходится получать так называемый инвариант перевода, под которым подразумевается 
то единственное, что остается неизменным во всех вариантах перевода, а именно 
функция текста, соответствующая коммуникативной интенции отправителя сообщения. 
На более продвинутом этапе необходимо также уметь адаптировать свой или другой 
вариант перевода в зависимости от предполагаемого типа реципиента. Таким образом, 
доминирующими механизмами, обеспечивающими эффективное развитие способности 
адекватной трансляции реалий, являются комплексные, интегративные механизмы 
идентификации, коррекции и комбинирования. Например:

Сравните оригинал текста, включающего реалии, и его переводы. Расположите 	
переводы по степени убывания их семантико-структурного сходства с оригиналом. 

Подразделите высказывания на следующие три категории: а)не содержащие 	
отклонения от языковой нормы и узуса, б)те, где эти отклонения несут особый эффект 
воздействия (эстетический, эмоциональный, комический, иронический), в)те, где эти 
отклонения являются языковыми и речевыми ошибками. Определите, в чем конкретно 
проявляется нарушение нормы, узуса.

Поиск возможного аналога должен вестись с учетом конкретного языкового 	
сообщества, для которого предназначается перевод. В связи с этим объясните, почему не 
вполне удовлетворительным представляется приблизительный перевод традиционного 
cathédrale при переводе русский язык собор в значении ‘главный христианский храм’. 
Приведите аргументы, подтверждающие обоснованность вашей точки зрения.

Теперь, когда обучающиеся уже научились узнавать, анализировать и группировать 
чужие ошибки, выполняются упражнения на выбор способа/способов перевода, которые 
направлены на осуществление осознанного принятия решения на выбор адекватного 
способа трансляции реалий в связном контексте в зависимости от их дифференциации, 
различения их коннотаций и фона в речевых ситуациях страноведческого характера. 
Цель выполнения данных упражнений – продемонстрировать на практике, что степень 
сходства с оригиналом в плане семантики и структуры бывает крайне различна, а также 
научить определять факторы, побуждающие переводчика прибегать к конкретным 
переводческим трансформациям:

Переведите на французский язык: 	 Российское космическое агентство; 
Управление делами Президента Украины. Объясните, почему калькирование может 
остаться недоступным для слушающего либо привести к ложной эквивалентности.

Смоделируйте способ, с помощью которого Вы смогли бы передать 	
уникальность значения слова душа своему франкоязычному собеседнику.

Для развития умений устного последовательного перевода реалий различных типов 
нами разработаны продуктивные упражнения, которые, моделируя различные речевые 
ситуации со страноведческой направленностью, способствуют адекватной трансляции 
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социокультурных коннотаций реалий в устном речевом сообщении на языке перевода. 
При этом важно, чтобы страноведческие учебно-речевые ситуации обеспечивали 
информирование студентов о фактах иноязычной культуры, овладение моделями и 
стереотипами речевого и неречевого поведения, сопоставление соизучаемых культур. 
Продуктивные упражнения характеризуются коммуникативной направленностью, 
проблемностью и культуроведческой непредвзятостью. Данный вид упражнений мы 
подразделяем на интерактивные и оценочные подвиды упражнений. 

Интерактивные упражнения моделируют ситуации контакта соизучаемых культур и 
коммуникативного взаимодействия, направленного на употребление и элиминирование 
реалий в ситуациях межкультурного общения. Например:

Сопоставьте славянские, французские и англосаксонские культурные 	
ценности, смоделировав восприятие одного и того же события представителями иных 
соизучаемых культур.

Оценочные упражнения имеют своей задачей совершенствование речевых 
лексических навыков употребления реалий в процессе сопоставления фактов родной и 
соизучаемых культур и предупреждение возможных случаев непонимания вследствие 
некорректного употребления реалий в ситуациях межкультурного общения. 

Таким образом, разработанный нами комплекс упражнений, направленный на 
формирование синтезированных фоновых знаний историко-, этико-, социокультурного, 
социального и семиотического аспектов, сочетающий анализ и иллюстрацию влияния 
культурных фактов на эффективность межкультурной коммуникации, направлен на 
достижение следующих целей обучения: формирование определенного минимума 
фоновых знаний; умение синтезировать и обобщать культурные сведения; приобщение 
к культурным ценностям страны соизучаемого языка; расширение культурного 
плюрализма; обогащение собственного культурного опыта на основе соизучения культур; 
образование и развитие личности, готовой к межкультурному общению.

УДК 811.161.2+811.111.+811.521
Шульженко С. Є.

(Луганськ, Україна) 

ПорівнЯЛЬний анаЛіЗ СтруКтури діаЛогу у ЯПонСЬКій,  
ангЛійСЬКій та уКраЇнСЬКій моваХ

Привернута увага до обговорення актуальних проблем з питань, пов’язаних з 
перекладом діалогічного мовлення з японської мови, що є дуже актуальним, та подані 
переклади на українську та англійську мови. У статті було зазначено про різницю реплік 
діалогів у трьох мовах та подана їх характеристика, що може допомогти правильно 
здійснювати діалогічну комунікацію з іноземцями та зробити вдалий переклад, знаючи 
особливості мов, враховуючи граматичні аспекти. 
© Шульженко С. Є., 2009
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Ключові слова: діалогічне мовлення, репліка, частки, комунікативна функція, 
функціонально-стилістична форма, перфектні конструкції.  

The article deals with up-to-date problems connected with the dialogical communication 
in Japanese language that is very important and there were taken the translations in English 
and Ukrainian. It was underlined  the difference in dialogical phrases and was compared with 
the help of two  languages in the article. The brief dialogs’ characterization was shown here. 
This characterization can help the foreigners in dialogical communication if they know the 
grammar structures and languages’ features.

Key words: dialogical communication, phrases, communicative function, functional-
stylistic structure, constructions in Perfect tense. 

Постановка проблеми: До проблеми перекладу та протиставлення японської  
з українською та англійською мовами майже ніхто ще не звертався в Україні, тому 
що не було це дуже актуальним. У наші часи це необхідно, тому що багато японських 
технологій упроваджують у промисловість у багатьох країнах, з’являється велика 
кількість японських машин, що призводить до міграції японців у колишні країни СНД  
та у Європу, тому вивчення повсякденної діалогічної мови зараз дуже необхідно. 

Формування мети дослідження: Дослідити структуру діалогів у трьох мовах та 
знайти деякі відмінності у формуванні реплік. 

результати досліджень: були виявлені деякі розбіжності у структурі реплік та 
охарактеризовані на прикладах. Оскільки японська мова становиться все популярнішою 
в Україні, то ці розбіжності зможуть допомогти правильно побудувати репліки та 
уникнути міжнаціонального конфлікту.

Діалог з давніх часів вражав тим, як « легко та швидко проявляється однорідність 
чи різнорідність у дусі та духовності між людьми у розмові: це відчувається у кожній 
дрібниці. Співрозмовники, які завдяки однаковій точці зору  співпадають один з одним, 
гомогенні, відчувають у всьому взаємну згоду, що переходить у гармонію та єднання» [1]. 

Ще Платон казав, що «діалог несе у собі різну культуру сприйняття світу для 
кожного співбесідника», тому він не може бути однаковим і кожний раз вражає своєю 
різнобарвністю, різноманітністю [2].  

Теорія діалогу виявляється пов’язаною з широким колом лінгвістичних проблем 
та виходить за межі мовознавства. Увага до діалогу проявляється всюди, де є інтерес 
до людських відносин, тому що з діалогом ми пов’язуємо уяву про комунікацію, 
взаємовідносини, контакти. В останні часи розвивається комплексний підхід до діалогу, 
обґрунтований тим, що мова представлена як різновид людської діяльності, який бере до 
уваги теоретичні досягнення соціальної психолінгвістики [3]. 

Комунікативна функція мови визначає різне використання засобів, які має рідна 
мова, залежно від умов та цілей спілкування людей, що відповідає різноманітності видів 
взаємодії окремих людей у суспільстві. 

У спілкуванні, що виділяють за допомогою умов і цілей комунікації функціонально-
стилістичних різновидів мовної системи, комунікативна роль мови реалізується по-
різному. Діалогічна мова, що є основною формою функціонально-стилістичної розмовної 
всенародної мови,  представляє собою яскраве проявлення комунікативної функції мови. 
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У діалогічному спілкуванні повідомлення формується у неперервне взаємне спілкування 
членів людського колективу. Діалогічне мовлення є частиною повсякденного життя 
людей, їх побутую Діалог існує, як самостійний публіцистичний та філософський жанр. 
(як діалоги Платона). Діалогічне мовлення вивчалося багатьма відомими вченими у 
різних країнах, але ніколи не порівнювалися нашими вченими такі діалогічні мовлення 
трьох різних мов із несхожою зовсім культурою. У російському мовознавстві перший, 
хто звернув увагу на діалогічне мовлення, був  Л. П. Якубинський. Наприкінці 40 – 50-их 
років у вчених з’являється великий інтерес до вивчення діалогічного мовлення [3]. 

У цій статті мова піде про структуру діалогів у японській мові, котра схожа з 
загальноприйнятою структурою, та все ж таки має свої нюанси. 

До основних обов’язкових засобів, що зв’язують репліки, відносять:
1)Вживання спеціальних маркерів на початку репліки та слів, що допомагають 

зв’язувати діалогічні фрази. До них відносяться частки та вигуки. 
У діалозі репліка – це не набір слів, що передають інформацію. Початкова частина 

потрібна для зв’язку висловлювань усередині суміжної пари, що виражає емоційні 
відносини, переконання мовця у тому, що він зацікавлений. 

Наприклад:  
1) あのう、これ は きれいな え です！
Wow! What a wonderful picture!
о-о! Яка чудова картина!
2) あのう、おなじ ほん が ありますか. 
          So, do you have the same book?
          а чи є у вас така ж книга?
У японській мові ця репліка не буде дуже емоційною. Наголошення та інтонація 

здивування будуть, але знак оклику буде стояти у кінці речення, в англійській та 
українській мовах буде все навпаки. Більш виразнішим вигук буде в українській мові. 
Це пов’язано із культурою та психологією людей у кожній країні. У Японії здавна людям 
було заборонено реагувати дуже емоційно на будь-які речі, тому усі емоції у дорослих 
перетворилися у «роздум», англійці вважали, що  неввічливо так сильно реагувати на 
будь-яке явище, тому їх вигук виражає цікавість більше ніж здивування та захоплення, як 
в українців, які завжди сприймали будь-яку новину емоційно, показуючи цим, наскільки 
їм подобається цей чи інший предмет [4]. 

У другому прикладі в японській мові ця частка може перекладатися як «а» або 
«ну». Може також бути вигуком, який показує більше здивування, ніж у попередньому, 
але тут теж біля цієї частки не має вигуку. В японській мові частка «か» ставиться 
наприкінці питального речення та несе на собі функцію оклику, чого не має в англійській 
та українській мовах. В англійській мові «So» може вживатись і як частка «ну», чи 
сполучник «отже». В українській мові це буде питальна фраза, яка складається із 
сполучнику «а» та частки «чи». 

Кожна репліка починається з частки або вигуку, що показує її зв’язність з усією 
структурою діалогу. Спеціальні маркери можуть  вживатись у першому, називному 
висловлюванні, що провокує співрозмовник до бесіди. Розмовляючий-ініціатор імітує 
ситуацію, щоб продовжити діалог, якщо навіть комунікації до цього не було [3]. 
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2)Повтори слів, вживання анафоричних займенників. 
Повтори цілих частин попередньої репліки у діалозі неминучі. Вони виконують 

різні функції зв’язки. Це говорить про те, що співрозмовник уважно слухає. [Broeder 
1992: 19]. Повтори дають співрозмовникові час подумати, як відповісти. У першу чергу 
такі повтори пов’язані зі співвідношенням цієї та нової інформації.

— あ、そこは見てください! そこはだれですか。(見る!)
           — Look here! Look! Who is he?
— Дивись-но, дивись! Хто це?
В японській мові повторюватись буде вказівний займенник «そこ», який 

перекладається «там, недалеко». Дієслова рідко повторюються у діалогах цієї мови. 
Знак оклику та частка «あ» роблять репліку експресивнішою та несуть у собі відтінок 
здивування.  Також японці дуже ввічливі один до одного і вони частіш використовують 
слово «ください». Якщо це розмова між друзями, то можливе опущення цього слова і 
використання більш розмовного стилю « 見る!», що буде перекладатися як «дивись». 
У питальному реченні знову ми бачимо частку, яка несе на собі функцію оклику. В 
англійській мові при перекладі ми можемо повторювати дієслово, і частіше це робиться 
за допомогою двох однакових слів, де після кожного стоїть знак оклику. У питальному 
реченні завжди є якийсь займенник, котрий вказує на особу «he, she, it» ( визначений 
займенник). В японській та українській мовах цього немає. У нашій рідній мові ми 
можемо побачити частку «но» після першого дієслова. Вона надає більшої експресивності 
та примушує співрозмовника подивитись у той бік, коду його просять. 

3)Заміна питальних слів на відповідні відповідальні конструкції.
Мається на увазі побудування відповідальних блоків нової інформації на основі 

питальних слів, наприклад:
—どこ にすんでいますか。 
—ルガンスクです。
—Where do you live?
— In Lugansk.
— У якому місті ви живете?
— У Луганську. 
У японській, англійській та українській мовах скорочення у відповідях діалогів 

майже такі ж самі, але у питальному реченні в англійській та японській мовах можна не 
додавати слово «місто», тому що саме запитання має у собі такий підтекст.  

При вживанні питальних слів учасники діалогу повинні дотримуватись граматичних 
та семантико-прагматичних правил заміни. До граматичних правил відноситься будова 
відповідної репліки, чи блоку нової інформації у формі, що узгоджена з питальним 
словом. В японській мові окрім слова-відповіді ніякої узгодженості у роді, числі не 
буде, в англійській мові буде тільки прийменник або число буде вказувати на кількість 
предметів. Тільки в українській мові можна спостерігати узгодження у роді та числі [7]. 

Діалог, що відбувається у неформальній обстановці між двома знайомими, може 
бути незрозумілим іншим, бо у репліці без контексту не має сенсу. Наприклад:

      — 綺麗ですね！良いですか。 
       — そうですか。
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— It’s beautiful, isn’t it?
— Yes, it is. 
— Гарна, чи не так?
— Так, дійсно гарна!
В японській мові ми бачимо, що спочатку йде речення зі знаком оклику, а вираз «чи 

не так» знаходиться окремо. Цей вираз перекладається не дослівно і вираз «良いです
か» перекладається як: « добре, чи не так?», але вона несе у собі підтекст виразу «чи не 
так?». Відповідь в японській мові  може перекладатися «ось як», але для українців такий 
переклад був би незрозумілим, тому була зроблена заміна, що досягнути зрозумілого й 
коректного перекладу. Також в японській мові слово «гарна» опускається у відповіді. 
Переклад цієї репліки англійською мовою більш співпадає з українським перекладом у 
питанні, але структура відповіді ближча до оригіналу, тому що в англійському варіанті 
слово «гарна» теж відсутнє. Відповідь у японській мові має відтінок питального речення, 
завдяки питальній частки «か». Співрозмовник ніби спитує про що гарне знову, щоб бути 
певним , що ця річ — гарна. В англійському варіанті відповідь буде більш спокійніша, 
ніж у японській. В українському варіанті буде стояти знак оклику, бо співрозмовник 
погоджується з оцінкою цього предмету та захоплюється ним теж. Отже, як ми бачимо, 
одна й та сама репліка може нести у собі різні відтінки: здивування – в японській мові, 
погодження – в англійській,  захоплення – в українській [4]. 

Що до предикату, то деякі мають тенденцію зберігатися у межах суміжних пар, 
інші – змінюються. На основі наших спостережень ми можемо припустити, що у 
дієслівних формах із змішаною часовою орієнтацією на перший план виходить один із 
часових планів. У прикладі, що поданий нижче, заперечення репліки-відповіді відміняє 
поширеність результативного стану протягом мовлення (були раніше, але зараз їх немає). 
Інший приклад взаємозв’язку ( коли різновидність перфекту зустрічається у відповіді, 
а предикат ініціального висловлювання знаходиться у теперішньому часі). Це все ми 
можемо сказати про українську та російську мови. Також перфект дуже виразний в 
англійській мові. В японській мові перфект не буде дуже виразний, бо речення буде 
стояти у минулому часі [5]. 

Наприклад: 
         (1)  —これ は桃です. 桃 が冷たい ですか。
(2) —はい、とても冷たい です。 それ は だいじようぶです。
         (1)  —一つ あげてください。暖かい ですか。
         (2) — いいえ、私 はもう 溶けました。

           (1) – Peaches. Are they frozen?
(2) – Yes, they are, but those are warm. 
(1) – Give me one, please. They are not cold, aren’t they? 
(2) – No, I have already thawed them. 

(1) —Персики.  Вони морожені? 
(2) —Так, персики морожені, а ці – теплі.
(1) — Дайте одну. Вони дійсно не холодні? Ні?
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(2) — Та ні, я давно вже їх відтаяла. 

В японській мові можна передати слово « теплі» як «нормальні», але це буде 
означати, що персики не холодні. У репліці « вони морожені?» в українській мові підмет 
замінюється займенником. Теж саме ми бачимо й в англійській мові, але в японській 
підмет залишається. Після чисел стоять суфікси, що допомагають лічити предмети. З 
різними предметами будуть стояти різні суфікси. Такого правила не має в англійській 
або в українській мовах. В англійській після числа не буде стояти ніякого суфіксу 
чи закінчення, а в українській мові закінчення допомагає визначити рід предмету. 
Двозначної відповіді не буде в японській чи англійській мовах, але перед запереченням 
буде стояти частка, яка буде виражати задумливість перед відповіддю, а в англійській – 
перед запереченням нічого більше стояти не буде [7]. 

Таким чином, при дослідженні реплік у діалогічному дискурсі у трьох мовах ми 
виявили, що вживання спеціальних маркерів на початку репліки та слів, що допомагають 
зв’язувати діалогічні фрази: вигуки та частки, різні і не завжди несуть таке ж саме 
забарвлення.

Повтори слів не дуже характерні у японській мові у діалогах, а займенники не 
вживаються так активно, як в українській та англійській мовах. При вживанні питальних 
реплік слів учасники діалогу повинні дотримуватись граматичних та семантико-
прагматичних правил заміни. Бути обережним при виборі слів та структур. Як вже було 
зазначено, перфектні конструкції в японській та українській мовах виражаються за 
допомогою минулого часу, а в англійській використовується Present Perfect. 

Характеристика діалогічного дискурсу може допомогти правильно здійснювати 
діалогічну комунікацію з іноземцями та зробити вдалий переклад, знаючи особливості 
мов, враховуючи граматичні аспекти. 
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СтруКтурно-ЛЕКСичні оСоБЛивоСті ПЕрЕКЛаду  
ФраЗовиХ імЕнниКів в СучаСниХ ангЛомовниХ  

ЖурнаЛаХ  «TIME» та  «NEWSWEEK»

The given article deals with structural and lexical peculiarities of translation of phrasal 
nouns, found in the magazines Time and Newsweek, a careful analysis shows the reasons why 
phrasal nouns are frequently used.

В статье рассматриваются особенности перевода фразовых существитель ных, 
объясняется частотность и необходимость их использования в современных СМИ и 
журналах Time и Newsweek.

Газета – важливий засіб впливу та пропаганди. Орієнтація на масового читача 
та неоднорідну аудиторію, яка має постійно покупати та читати газети, призводить 
до укорінення певних специфічних ознак: акцент на формі матеріалу, асоціативно-
імплікативний характер подання матеріалу, компресія мовленнєвих засобів тощо. 
Газетна тематика постійно оновлюється, актуальності набувають матеріали з різних 
джерел й різної направленості. В цьому газетна мова споріднена з усним мовленням і є 
постійним джерелом активних мовленнєвих процесів, новоутворень та словотвору. Брак 
часу, постійна повторюваність вдалих елементів та скорочення існуючих, призводить 
до виникнення певних газетних штампів та кліше. У різних мовах еквівалентними 
є спеціальні терміни, власні імена, географічні назви і кліше. Здається, що в теорії, 
переклад газетних матеріалів не має викликати труднощів. Але в газеті перетинається як 
традиційність так і новаторство.  Все це впливає на різноманітність мовленнєвих засобів 
газетного стилю [3: 112].

Дослідження Longman Grammar of Spoken and Written English показують, що ідіома 
на кшталт change one’s mind зустрічається максимум один раз на 200 сторінок, ідіома kick 
the bucket  з’являється один раз на 400 сторінок, а фразові дієслова та фразові іменники 
- близько 10 одиниць на три сторінки тексту. Найбільш популярні: look at (мінімум один 
раз на п’ять сторінок), think of, come on (мінімум один раз на чотири сторінки), go on 
(мінімум один раз на 3 сторінки), stand up, pick up, find out, carry out, get in, talk to, say to, 
result in, get out of (мінімум один раз на дві сторінки). В цій науковій праці описуються 
результати дослідження закономірностей вживання окремих мовних одиниць на основі 
банка текстів, взятих з різних джерел: починаючи від бульварної преси до наукових статей 
та усного мовлення [5: 28]. Таким чином вживання фразових дієслів, та похідних від них 
фразових іменників виходить за рамки розмовного мовлення і проникає в різні сфери, 
особливо часто вони з‘являються на шпальтах газет. Ці правила діють як на сторінках 
якісної англомовної преси в журналах  Time,  Newsweek, так і в «жовтій пресі» The 
Sun, Daily Star. Активні словотворчі процеси, що призводять до появи нових фразових 
іменників роблять актуальною проблему пошуку еквівалентів для цих новоутворень. 
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Основне завдання при перекладі фразових іменників — створення адекватного 
перекладу, який відтворює як зміст, так і форму оригіналу. На допомогу перекладачу 
приходять три типи закономірних відповідників —еквіваленти, аналоги і описовий 
переклад [2: 49].

Еквівалент - це постійний рівнозначний відповідник певному слову або  
словосполученню в іншій мові, який в абсолютній більшості випадків не залежить від 
контексту. Оскільки фразові іменники часто використовуються в заголовках англомовних 
газет через свою експресивність та метафоричність, пошук та вкорінення єдиного 
відповідника актуально як з практичної, так і теоретичної сторони [4: 162]. 

Walkout at car factory – страйк на автозаводі (Newsweek 05.01.2006, 40);
Management buyout for improving new company - Придбання нових кадрів для 

зміцнення нової компанії  (Newsweek 05.01.2006, 40);
Проте еквіваленти словосполучень зустрічаються частіше, ніж еквіваленти 

слова. Слова-еквіваленти складають особливу категорію у двомовних (перекладних) 
словниках. В Англо-українському словнику М. І. Балла слова, які мають один-єдиний, 
тобто еквівалентний переклад, складають приблизно 10% всіх слів словника. На відміну 
від фразових дієслів, які можуть мати в залежності від контексту різні відповідники 
і перекладатись за допомогою аналогів та контекстуальних замін, при перекладі 
фразових іменників частіше використовують еквівалент. Фразові іменники,  створенні за 
допомогою конверсії, як одного з найпродуктивнішого способу словотвору в англійській 
мові,  набувають одного єдиного значення і таким чином не складають труднощів для 
перекладача. Проте в більшості випадків фразові іменники не закріпленні в словнику, 
і перекладач має на власний розсуд шукати підходящий еквівалент, беручи за основу 
контекст, а в деяких випадках лише описовий переклад може частково передати зміст 
фразового іменника.

Crowds of onlookers watched as the police arrested the man – десятки свідків дивились, 
як поліція проводить затримання (Newsweek  7.05.2005, 24) . 

Фразовий іменник «onlooker» можна перекласти за допомогою еквівалента «свідок», 
в той час як речення: Shapely long pins really are the sexiest – and help babes to get a 
leg-up in life (Time 2.03.2007,10), потребує більш уважного ставлення при перекладі. В 
даному випадку в словнику можна знайти переклад фразового дієслова «leg up» – 
допомогти сісти на коня. З контексту можна зрозуміти, що фразовий іменник «leg-up» 
означає допомогу, підвищення, тобто «підсадити», але відсутність точного еквіваленту, 
зафіксованого в словнику створює труднощі при перекладі. 

На відміну від вільного словосполучення, в якому кожен компонент   зберігає 
своє початкове значення, переклад фразових дієслів та фразових іменників може бути 
аналітичним. Іноді він може основуватися на одному з компонентів:  new shake-up 
of the channel’s schedule – нова реорганізація програм передач (Newsweek  7.05.2005, 
24). В наведеному прикладі компонент «shake» вказує на зміну, потрясіння, роблячи 
вмотивованим значенням «shake-up». Не важко зрозуміти значення виразу і знайти 
відповідник для перекладу. Але продуктивність та словотворча активність моделі 
створення новоутворень за допомогою фразових дієслів приводить до практичної 
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проблеми, оскільки в більшості випадків словники не встигають зафіксовувати переклад 
новоутворених фразових іменників.

Словник фразових дієслів містить як сполучення на зразок «give up» (здаватись), так 
і сполучення на зразок «depend on» (залежати) . Таким чином, дієслова, що потребують 
додатка з прийменником, теж належать до фразових дієслів. Але в більшості випадків 
фразові іменники створюються за моделлю  ідіоматичний вислів дієслово + прислівник / 
прийменник на зразок  «warm up» ( розминатись), «a warm-up»(розминка, підготовка). 

Police is waiting for the go-ahead to fly to Britain – поліція очікує дозвіл, щоб вилетіти 
до Великобританії (Newsweek 04.05.2004, 21);

Дієслова, які вживаються тільки з певним прийменником або прислівником «rely 
on», «agree to», «depend on» так само як і фразові дієслова, які завжди приймають «it» як 
додаток: «jump to it» (= «act as quickly and energetically»), «slug it out» («fight till complete 
victory») й  зворотні фразові дієслова, після яких завжди вживається додаток «myself», 
«yourself», «himself» тощо, не є продуктивними моделями для створення фразових 
іменників. 

 Також на відміну від фразових дієслів, які часто використовуються  із сталими 
висловами  на зразок «wake up and smell the coffee» ( не літати в хмарах, бути реалістом), 
«clean up his act»(брати на себе  відповідальність), «pull out all the stops» (робити все 
можливе),  тобто ідіомами, фразові іменники ніколи не входять до складу фразеологічних 
зворотів [1: 42]. 

Фразових іменників існує багато, проте не всі вони є відразу лексикалізованими 
утвореннями, хоча цілком справедливим буде зауваження, що всі новoутворення доповнюють 
систему вже існуючих лексем і багато з них заповнюють семантичний простір. 

Так само як й фразові дієслова, фразові іменники складаються з дієслова та 
незмінюваної частини: прийменника або прислівника, що можуть стояти перед або після 
дієслова [6: 10]. В англійській мові  часто іменники утворюються від дієслів. Так само 
утворюються іменники з фразових дієслів:

I got ripped off when I phoned that number –- those numbers are a big rip-off [7: 30].
He was dropped out of college last year - there were a lot of dropouts that year [7: 30]. 
Множинна іменників на кшталт «dropouts», «break-ins», «rip-offs» утворюється за 

допомогою додавання –s до незмінюваної частини.  
Іноді фразові іменники пишуться через дефіс: «break-in», «check-in», «cover-up», а 

іноді разом «dropout», «checkout», «crackdown».
Іменники, що закінчуються на out та over пишуться одним словом: «dropout», 

«changeover», «leftovers», «lookout», «handout».
Іменники з  частинами in  та  up як правило пишуться через дефіс: «lie-in», «mix-up», 

«put-down», «run-through» [7: 12].
В деяких фразових  іменниках  незмінювана частина стоїть спочатку: 
I knew from the outset that there would be problems – з самого початку я знав, що 

будуть складнощі (Time 03.03.2006, 15);
The economic crisis caused the downfall of the government – економічна криза призвела 

до відставки уряду (Time 03.03.2006, 17);
Деякі з фразових іменників мають відповідне фразове дієслово, наприклад:
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Someone broke in last night and stole a computer from the school – хтось увірвався до 
школи та поцупив комп’ютер (Newsweek 7.05.2005, 33);

That’s the second break-in this year – це вже друге пограбування цього року (Time 
03.03.2006, 17);

Деякі не мають: 
Don’t buy all your decorations at once because it will be overkill - не купуйте за один 

раз всі прикраси, оскільки це буде занадто (Time 03.03.2006, 32); 
Оскільки не існує фразового дієслова «kill over». В наведеному випадку  фразовий 

іменник «overkill» перекладається прислівником «занадто».  Словник подає нам описове 
значення «вихід за межі дозволенного» або військовим терміном «масове вбивство», 
тому за відсутністю еквівалента, перекладач використовує контекстуальний переклад. 

Отже для фразових іменників характерними виявилися такі сфери творення: преса, 
політичне мовлення, телебачення, побутове мовлення. Якщо в побутовому мовленні 
семантика фразових іменників та дієслів переосмислюється і відбувається розширення 
семантики виразів [6: 20]. В газетному мовленні можна прослідкувати звуження семантики 
вже існуючих фразеологічних іменників або спеціалізації їх значення. Це пояснюється 
функціональним впливом газетного стилю, де інформація має бути стислої, зрозумілою з 
першого погляду, і не вводити в оману читача. В свою чергу переклад фразових іменників, 
як правило не складає труднощів для перекладача, оскільки в більшості випадків фразові 
іменники перекладаються за допомогою еквівалента, іменника або прислівника. В інших 
випадках переклад є контекстуальним.
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УДК 81’25’37345
Лєбєдєва Т. Б.

(Харків, Україна)
ПЕрЕКЛад  новоутворЕнЬ-СКЛадниХ  СЛів  

у війСЬКовій КонЦЕПтоСФЕрі 
(на матеріалі німецької мови)

У статті мова йде про новоутворення-складні слова, які виникли у військовій 
лексичній підсистемі сучасної німецької мови, та визначаються основні шляхи перекладу 
відповідних іновацій.

Ключові слова: новоутворення, складні слова, переклад.
The article deals with neologisms  – compound words – in the military lexical subsystem 

of contemporary German. The author has defined the basic ways of translation of existing 
innovations of this type.

Key words: neologisms, compound words, translation.
В статье рассмотрены имеющиеся в военной лексической подсистеме современного 

немецкого языка неологизмы-новообразования, являющиеся сложными словами, и 
определены основные пути перевода инноваций данного типа.

Ключевые слова: новообразования, сложные слова, перевод

Проблеми перекладу як метакомунікативної діяльності перекладача є актуальними, 
важливими і широко висвітлюються у працях таких мовознавців як Бархударова Л. С., 
Зорівчак Р. П., Єйгера, Г. В. Шевченко І. С. тощо, проте специфіка перекладу саме 
військової концептосфери ще недостатньо висвітлена.

 Об’єктом аналізу запропонованої статті є лексика, яка віддзеркалює військову 
концептосферу і функціонує на території сучасної Німеччини, а саме – новоутворення-
складні слова.

Мета дослідження – надати викладачам іноземної мови практичної та теоретичної 
допомоги у викладанні німецької мови за професійним спрямуванням та усунути можливі 
перекладацькі труднощі при перекладі фахових текстів військовими перекладачам.   

 Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань: розширити уявлення про зміни 
у словниковому складі сучасної німецької мови та проаналізувати наявні новоутворення-
складні слова у досліджуваній підсистемі сучасної німецької мови та специфіку їх 
перекладу. 

Актуальність дослідження зумовлена недостатньою лінгвістичною інтерпретацією 
мовних зрушень у даній сфері, необхідністю осмислення характеру динамічних процесів 
у розвитку німецької військової лексики, відсутністю відповідних словників та матеріалів 
для викладання німецької мови за професійним спрямуванням. 

Перехід до нової воєнної доктрини у Німеччині не міг відбутися без змін у 
концептуальній моделі світу соціуму, а саме без появи нових явищ дійсності, нових 
реалій та абстрактних понять. Поява цих новацій викликає потребу їх номінації. 
Найбільшу за чисельністю групу серед неологізмів у військовій лексичній підсистемі 
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сучасної німецької мови складають новоутворення. Ця тенденція відповідає і тенденції 
розвитку німецької мови взагалі. О. В. Гулига та Є. В. Розен визначають, що „переважна 
більшість сучасних вокабулярних неологізмів – новоутворення” [1 : 51; 2 : 43].

Під терміном “новоутворення” розуміють в сучасній мовознавчій науці лексичні 
одиниці, нові за своїм значенням, але лише частково нові за своєю структурою. Вони 
складені за словотвірними моделями із відомих традиційних морфем, але у деяких 
нових комбінаціях. У військовій лексичній підсистемі сучасної німецької мови нами 
виявлені новоутворення трьох типів: деривати, складні слова та складені найменування 
– мегазнаки, проте у статті ми розглядаємо проблеми перекладу виключно складних слів. 
Широке їх утворення прт вербалізації військової концептосфери віддзеркалює сучасну 
загальномовну тенденцію до вживання аналітичних номінативних груп як засобу мовної 
компактності. Вони є ефективним засобом номінації складних понять військової науки, які 
витісняють багатоелементні субстантивні композити, що мають нечітку термінологічну 
семантику. 

Частину неологізмів цього типу є можливість перекласти, враховуючи семантику 
складових компонентів, які утворюють лексичну одиницю.

Так, до складу слова das Kampfhubschrauberregiment входить три основи: Kampf 
(бій), Hubschrauber (гелікоптер), Regiment (полк). Лексична одиниця легко дешифрується 
як „полк бойових гелікоптерів”. Пор.: „Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das 
Kampfhubschrauberregiment 26 vor”.

Лексичні одиниці die Krisenreaktionskräfte та  die Hauptverteidigungskräfte поєднують 
три словотвірні основи. Перша – Krisen (криза), Reaktion (реакція, реагування), Kräfte 
(сили) – вербалізує поняття „сили кризового реагування”. Пор.: „Die Krisenreaktionskräfte 
sind präsente, das heißt personell und materiell vollständig verführbare Truppenteile”.  Друга 
– Haupt (голова, головний), Verteidigung (оборона), Kräfte (сили) – перекладається як 
„головні сили оборони”. Пор.: „Die Hauptverteidigungskräfte stellen das Fundament der 
deutschen Landesverteidigung dar”. 

Лексична одиниця die Führungsunterstützungbrigade поєднує три словотвірні основи: 
Führung (командування, управління), Unterstützung (підтримка), Brigade (бригада). Вона 
є номінацією бригади забезпечення управління військами, тобто бригади корпусного 
підпорядкування. Це підтверджується і фактами мови: “Die Korpstruppen – im wesentlichen 
die Kräfte und Mittel des Kommandierenden Generals zur Führung des Korps – sind in einer 
Führungsunterstützungsbrigade  zusammengefaßt”.

Слово der Einsatzsoldat, до складу якого входить дві словотвірні основи [Einsatz 
(бойове використання, введення в бій), Soldat (військовослужбовець)], має значення 
“військовослужбовець, який бере участь у бойових діях.” 

Лексема die Granatmaschinenwaffe складається з двох компонентів [Granate (граната) 
та Maschinenwaffe (автоматична зброя)] і означає “автоматичний гранатомет, станковий”. 
Пор.: “Die Forderungen umfaßten insbesondere hohe Erstschußgenauigkeit und Wirkung im 
Bereich von 300 m bis 1.000 m gegen  Infanterie und leicht gepanzerte Fahrzeuge; andererseits 
sollte das Gewicht der Granatmaschinenwaffe gering sein”.

Слово die Konfliktnachsorge поєднує три відомих компоненти: Konflikt (конфлікт), 
nach (після), Sorge (турбота). Це семантична калька англійської лексичної одиниці 
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post-conflict-peace-building. Вона є загальною назвою для заходів, які проводяться для 
подолання наслідків конфлікту після припинення або закінчення бойових дій. Пор.: 
“Hervorhebenswert ist auch Aufgabe der Konfliktnachsorge, die nach Beendigung der 
militärischen Auseinandersetzungen einzusetzen hat”.

До складу слова die Luftkriegskräfte входить три словотвірні основи: Luft (повітря), 
Krieg (війна), Kräfte (сили). Воно має значення: “частини та підрозділи, які беруть 
участь у веденні повітряної війни, тобто у проведенні бойових операцій у повітрі та 
із повітряного простору”. Пор.: “Auftrag der CAOC ist die Planung, Befehlsgebung, 
Überwachung und Koordinierung des Einsatzes unterstellter Luftkriegskräfte nach Weisung 
des regionalen Befehlshabers der Luftstreitkräfte im Frieden, in der Krise und im Krieg”.

Слово „die Unterstützungskräfte” поєднує дві зрозумілі основи [Unterstützung 
(підтримка),  Kräfte (сили)] та означає „сили підтримки”. Пор.: „Die Unterstützungskräfte 
des Heeres (26.000 von insgesamt 106.000 Soldaten) dienen der umfassenden, 
streitkräftegemeinsamen und durchhaltefähigen Unterstützung der Eingreif- und 
Stabilisierungskräfte sowie zur Sicherstellung des Grundbetriebs der Bundeswehr”.

Слово die Antipersonenmine або die Anti-Personenmine, яке розглядається як синонім 
до лексичних одиниць die Schützenmine та die Infanteriemine – „протипіхотна міна”, 
має дуже прозору семантику і, на нашу думку, більш адекватно передає значення дії 
боєприпасів (які воно позначає) як приладів знищення саме живої сили противника, тобто 
підкреслює направленість їх дії саме проти людини. Воно не завуальовує істинну суть цих 
приладів і тим самим бере участь у інформаційно-орієнтованих висловлюваннях. Пор.: 
“Der unkontrollierte, völkerrechtwidrige Gebrauch von Antipersonenminen, insbesondere 
durch Bürgerkriegsparteien in innerstaatlichen Konflikten, ist die Hauptursache für das 
weltweite Minenproblem”.

Проте існують і новоутворення, які можна інтерпретувати, базуючись тільки на 
зіставленні з іншими лексичними одиницями, як результат дії новотвірної аналогії, 
адже нові лексичні одиниці утворилися за зразком вже існуючих у мові моделей. Ми 
розглядаємо новотвірну аналогію як єдність двох видів аналогій – структурної та 
семантичної. Інновації цього типу мають подвійну аналогічну організацію, адже, з одного 
боку, у них аналогічна морфемна структура з вихідними словами, вони побудовані за 
тими ж моделями, а з іншого – ми спостерігаємо семантичну аналогічність основ, що 
входять до їх складу. Вони повторюють словотвірну структуру похідних слів. При цьому 
один із компонентів залишається без змін, а інші за аналогією заповнюються новим 
лексичним матеріалом. Розглянемо переклад лексичних одиниць такого типу.

Нова лексична одиниця die Minenstreitkräfte має структуру, аналогічну словам die 
Minenabwehr та die Minenkriegsführung. Ідентичний ініціальний компонент Minen- у 
похідних словах має загальне словотвірне значення “протимінний”, а слово є номінацією 
сил, завдання яких – протимінна оборона на морі, тобто “протимінних сил” або „сил 
протимінної оборони”, „частин та підрозділів протимінної оборони”. Пор.: “In der 
zukunftigen Flottille der Minenstreitkräfte wird es keine herkömmlichen Minensuchboote mehr 
geben”.

Слово der Minenwerfer є номінацією нової сучасної системи зброї – автоматичної 
системи дистанційного мінування. Воно побудовано за аналогією лексичних одиниць der 
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Bombenwerfer та der Raketenwerfer (з ідентичним фінальним компонентом). У похідних 
словах морфема -werfer має значення “автоматична дистанційна система озброєння”. 
Пор.: “Der Minenwerfer Skorpion gehört zur Ausstattung der Panzerpionierkompanie”.

Слово die Bündnisverteidigung створено за аналогією з лексичними одиницями 
die Landesverteidigung та die Heimatverteidigung. У всіх трьох ідентичний фінальний 
компонент -verteidigung, який означає “оборону певної території”. Таким чином, під 
впливом семантичної аналогії склалася конкретна лексико-семантична парадигма. 
Це лексеми, які належать до одного тематичного ряду “оборона певної території”, 
а саме – “оборона території країни”, “оборона батьківщини” та інновація – “оборона 
території країн-членів НАТО”. Пор.: “Neben die Landesverteidigung tritt gleichberechtigt 
die Bündnisverteidigung”.

Лексема der Bündnisfall утворена за структурою лексичних одиниць der 
Verteidigungsfall та der Kriegsfall з ідентичним фінальним компонентом -fall і є, на 
нашу думку, матеріальним скороченням лексеми der Bündnisverteidigungsfall або der 
Bündniskriegsfall, що легко розшифровується як “воєнні дії, у які втягнуті країни-члени 
НАТО” або “воєнні дії з метою захисту території країн-членів НАТО” в залежності від 
контексту. Пор.: “Mit Grabesstimme kündigte Scharping am Mittwochmorgen an, die Allianz 
werde noch am selben Tag sehr wahrscheinlich den Bündnisfall ausrufen”.

За “подвійною” аналогією створена лексема die Krisenausbildung – “бойова 
підготовка військ для ведення бойових дій під час кризових ситуацій”. Її    можна, на 
нашу думку, розглядати у зіставленні з лексичною одиницею die Einsatzausbildung, з 
якою вона має ідентичний фінальний компонент -ausbildung, значення якого у даному 
похідному слові – “бойова підготовка”, та з лексичними одиницями der Kriseneinsatz, 
die Krisenvorsorge, die Krisennachsorge, die Krisenbewältigung з ідентичним ініціальним 
компонентом Krisen- (кризова ситуація). Правильність  нашого  розуміння  цього 
новоутворення верифікується фактами мови, які мають місце в спеціальній літературі: 
“Die Krisenausbildung ist ein Ausbildungsprogramm, das den Hauptverteidigungskräften in 
einem Zeitraum von einem bis zu vier Monaten die Herstellung der voller Verteidigungsfähigkeit 
in der Landes-, Bündnisverteidigung ermöglicht”.

За структурно-семантичною аналогією слова der Kampfeinsatz побудовані лексеми 
der Auslandseinsatz, der Bodeneinsatz, der Krisenreaktionseinsatz, der  Kriseneinsatz та der 
Hilfseinsatz. Вони мають ідентичний фінальний компонент -einsatz, що у сучасному 
військовому вокабулярі чітко передає значення “застосування збройних сил”. Перші чотири 
новоутворення є когіпонімами, адже передають видові поняття основного родового значення 
“бойове застосування збройних сил”,  тобто перед нами гіпогіперонімічна аналогія:

der Auslandsseinsatz – (Auslands – закордонний) „застосування збройних сил за 
межами своєї території”;

der Bodeneinsat z  (Boden – земля) – „наземне ведення бойових дій”; 
der Krisenreaktionseinsatz (Krisenreaktion – реакція на кризу), der Kriseneinsatz (Krise 

– криза) – „застосування збройних сил у кризових ситуаціях”. 
Пор.: “Beharrlich schwadronierte Scharping von Interview zu Interview, Auslandseisätze 

der Bundeswehr müssen nicht unbedingt  vorher vom Parlament beschlossen werden”. “Gegen 
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Bodeneinsätze sprachen sich insbesondere die über 60 jährigen aus, wohin gegen 42% der 
Deutschen zwischen 25 und 44 Jahren einem derartigen Einsatz zugestimmt hatten”.

Лексична одиниця der Hilfseinsatz (Hilfe – допомога) – “застосування збройних сил 
для проведення гуманітарних акцій (гуманітарної допомоги)” створена за антонімічною 
аналогією. Ці відносини базуються на лексичних значеннях  аналогічних компонентів. 

Крім того, існують і такі новоутворення, переклад яких неможливо здійснити, 
враховуючи семантику їх складових елементів або структурну аналогію, хоча ми і не 
наважаємося стверджувати, що існує повна відсутність мотивування їх значення у межах 
німецької мови. Проте для україномовного перекладача тільки знання військових реалій 
слугує базою для їх адекватного перекладу. 

Прикладами таких новоутворень є складні слова die Streitkräftebasis, die 
Aufwuchsfähigkeit, die Beorderungsreserve, die Gegenkonzentration, die Eingreifkräfte, die 
Stabilisierungskräfte, luftmechanisiert.

Лексема die Streitkräftebasis вербалізує поняття „частини та підрозділи центрального 
підпорядкування, які здіснюють оперативно-тилову підтримку військ”. Пор.: „Die 
Feldjägertruppe leistet als Teil der Streitkräftebasis ihren Dienst für alle militärischen 
Organisationsbereiche der Bundeswehr” 

Слово die Aufwuchsfähigkeit перекладається в залежності від контексту як 
„мобілізаційне розгортанння” або „мобілізаційна спроможність” і має приховану 
мотивацію у значенні лексеми Aufwuchs (зростання). 

Лексична одиниця die Beorderungsreserve складається із двох компонентів: die 
Beorderung (наказ, прикомандирування), die Reserve (резерв). За семантикою компонентів 
ця лексична одиниця має значення “резерв за наказом”, “резерв прикомандирування”, 
тобто передає поняття, які реально не існують. Мікроконтекст також не дає можливість 
семантизувати точно це поняття. Пор.: “Angehörige der Beorderungsreserve werden im 
Rahmen verfügbarer Wehrübungsplätze auf Verteidigungsdienstposten in Übung gehalten”.

Тільки розглядаючи реалії німецьких збройних сил, можна встановити, що мова 
йде про “резерв другої черги, до складу якого входять офіцери і унтер-офіцери”, адже 
лексичною одиницею die Beorderungsreserve у Німеччині військові позначають резерв, 
до складу якого входять офіцери та унтер-офіцери, які добровільно подають рапорт про 
бажання виконувати завдання у збройних силах, але для яких немає штатних одиниць 
воєнного часу. Тому для них  існують відносини прикомандирування за межами загальної 
чисельності військовослужбовців запасу, які призиваються у воєнний час. Ці резервісти 
підтримують свою боєготовність за вимогами штатних одиниць воєнного часу у місцях 
проведення зборів резервістів.

Лексична одиниця die Gegenkonzentration на перший погляд легко розшифровується 
як “контрконцентрація, зустрічна концентрація” за семантично-структурною аналогією 
з такими лексичними одиницями як der Gegenangriff (підготовлена контратака), der 
Gegenfeuerschlag (вогневий наліт у відповідь), die Gegenbewegung  (зустрічний рух), 
der Gegenmarsch (зустрічний марш), die Gegenoperation (контроперація), die Gegenwehr 
(відбиття), der Gegenstoß (контрудар). Але лексичні одиниці “контрконцентрація”, 
“зустрічна концентрація” не передають того предметно-логічного змісту, втіленням якого 
є слово die Gegenkonzentration. Воно є номінацією військово-стратегічного принципу 
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застосування військ НАТО відповідно ситуації, що склалася. Він полягає у концентрації 
військ у тому районі, де можливе виникнення загрози.  Ця концентрація проводиться 
поступово, під політичним контролем. Завдяки цим діям демонструється політична 
спроможність Альянсу та вирівнюється спроможність регіонів вести бойові дії. З цією 
метою спочатку із регіонів, де немає ризику загрози або він незначний, відводяться 
мобільні сили швидкого реагування партнерів по НАТО, які передислокуються у регіон 
ризику виникнення загрози. При потребі ці дії можуть бути підсилені частинами головних 
сил оборони, але це вимагає більш часу. Планом змісту лексеми die Gegenkonzentration є 
“створення стратегічного угрупування під час концентрації сил на напрямку, що підлягає 
загрозі”. Пор.: “Das NATO-Bündnis mit seiner defensiven strategischen Ausrichtung stellt 
sich potentіellen Bedrohungen durch das Konzept der Gegenkonzentration”.

Новоутворення die Eingreifkräfte має значення „сили швидкого реагування, сили 
кризового реагування”, а лексема die Stabilisierungskräfte є намінацією  частин та 
підрозділів основних сил оборони країни. Пор.: „Bis zum Jahr 2010 wird die neue Bundeswehr 
nach völlig neuen Kräftekategorien gegliedert. Rund 250.000 Soldatinnen und Soldaten dienen 
dann in den Eingreifkräften, den Stabilisierungskräften und den Unterstützungskräften”.

Прикметник luftmechanisiert номінує поняття “аеромобільний, оснащений 
бойовими та легкими транспортними гелікоптерами”. Головним завданням частин 
сухопутних сил, до позначення яких входить цей прикметник (die Luftmechanisierte 
Division, die Luftmechanisierte Brigade, das Luftmechanisierte Bataillon), є ведення 
самостійного повітряного бою або самостійних бойових дій проти наземних цілей 
у межах загальновійськового бою, а крім того – підтримка із повітря бою, що ведуть 
наземні війська. 

Ці значення неможливо вивести, базуючись тільки на семантиці компонентів 
мегазнака. Оскільки перекладу підлягають не вербальні форми, а концепти, які вони 
репрезентують, то визначальну роль при трансформації вихідного змісту відіграє знання 
перекладачем відповідних концептуальних систем, концептосфер. У нашому випадку 
– це військова концептосфера, яка розглядається нами як концептосфера, пов’язана з 
діяльністю всіх силових структур. Галузевий військовий переклад трактується нами 
як проекція концептуалізованого знання з ментального простору вихідної культури в 
ментальний простір цільової культури.

При роботі над перекладами текстів, які включають у себе інформацію про концепти, 
пов’язані з військовою справою, для досягнення адекватності процесу спілкування, 
тобто того рівня перекладу, який може розглядатися як здійснений комунікативний акт, 
перекладач обов’язково повинен мати відповідну професійну (військову) компетенцію. 
Адже за своїм функціональним призначенням перекладач є посередником, посередництво 
якого не обмежується лише цариною мови, виходячи на культурний, когнітивний та 
комунікативний рівні.

 Переробка інформації під час перекладу повинна мати когнітивний характер, 
тобто перекладач повинен знати особливості як німецьких, так і українських військових 
концептосфер та відповідних мовних картин світу, враховувати багатозначність мовних 
одиниць, не співпадання військового терміна з загальновідомим значенням, робити 
добір мовно-мовленнєвих одиниць, що відтворюють у свідомості і в комунікації 
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моделі, адекватні оригіналу, і передають специфіку характеру комунікації. Якщо це не 
враховується, виникають помилки  у комунікаційному процесі. 

Таким чином, чим у більшому обсязі концептуальні моделі будуть накладатися одна 
на одну, тим меншими будуть „зони  нерозуміння”, які можливі при перекладі. Під час 
перекладу україномовному перекладачу бажано активізувати ті концепти, які існують 
у сучасній німецькомовній спільноті, і відповідно враховувати те, що співвіднесеність 
ментальних структур та вербальних одиниць не є константною.

Перспективним, на наш погляд, є подальше дослідження неогенних процесів 
у військовій лексичній підсистемі сучасної німецької мови з метою розробки більш 
детальної методики опису термінологічних значень, укладання спеціальних двомовних 
словників та навчальних матеріалів для проведення занять з німецької мови професійного 
спрямування у вищих військових навчальних закладах.
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КуЛЬтуроЛогічний ПідХід до виКЛаданнЯ мови і ЛітЕратури

УДК 811.11,376.353
Бурденюк Г. М., Ворник О. И. 

(Кишинев, Молдова)

мЕтодичЕСКиЕ оСоБЕнноСти оБучЕниЯ  
диаЛогичЕСКой рЕчи на начаЛЬном ЭтаПЕ иЗучЕниЯ  

ангЛийСКого ЯЗЫКа

Статья посвящена методическим особенностям обучения диалогической речи на 
начальном этапе изучения английского языка. Авторы предлагают стратегию обу-
чения диалогической речи, различая два последовательных этапа: неспециальный и 
специальный. Особое внимание отводится рассмотрению умений, определяющих диа-
логическое общение.

Ключевые слова: диалогическая речь, обучение, начальный этап, общие умения, 
частные умения, диалогическое единство, речевая инициатива, речевой акт, сообщение, 
оценка, запрос, информация.

The article deals with the methodological peculiarities of teaching dialogical speech at 
the initial stage of learning English. The authors suggest a strategy of teaching dialogical 
speech, distinguishing two consecutive stages: special and non-special. A particular attention 
is paid to the examination of speaking skills the dialogical speech involves.

Key words: dialogical speech, teaching, initial stage, general skills, particular skills, 
dialogical unity, speech initiative, speech act, message, appraisal, quest, information. 

Единицей диалогической формы общения считается так называемое диалогическое 
единство (Н. Ю. Шведова), т. е. совокупность двух соседних реплик в диалоге, связанных 
ситуативно. Термин „диалогическое единство” очень распространен, поэтому важно с ме-
тодической точки зрения заметить, что единство соседних реплик в диалоге — сиюми-
нутное, обусловленное данной конкретной ситуацией, а не постоянно, хотя существуют и 
более устойчивые сцепления. Эта черта обязывает к тому, чтобы лингвистической основой 
обучения диалогической речи (ДР) были не отдельные фразы, а диалогические единства.

Обучение диалогической речи — лишь одна из задач обучения, и, соответственно, 
стратегия обучения ДР есть частная стратегия по отношению к общей стратегии обу-
чения общению. Поэтому она не может играть одинаковую роль на протяжении всего 
процесса обучения, где используются упраж нения, проводимые в диалогической форме. 
На различных участках ра боты над речевым материалом эта методическая задача мо-
жет приобре тать различный статус. Она может выступать в качестве главной, домини-
рующей, или в качестве сопутствующей задачи на том отрезке обучения, где основной 
целью является формирование или совершенствование определенных видов навыков.

Это дает нам право различать два этапа в обучении ДР: неспециаль ный и 
специальный.
© Бурденюк Г. М., Ворник О. И., 2009



256

На неспециальном этапе обучение диалогическому общению выступает не как 
основная, а как сопутствующая задача, которая выпол няется в процессе решения таких 
доминирующих задач, как формирова ние или со вершенствование грамматических и/
или лексических навыков. Таким образом, неспециальный этап обуче ния ДР может быть 
условно разделен на два подэтапа: этапу формиро вания навыков соответствует первый 
неспециальный подэтап, этапу со вершенствования навыков — второй неспециальный 
подэтап обучения диалогическому общению.

На специальном этапе предусматривается обучение собственно ДР. Она выступает 
здесь как основная методическая задача и соот носится с этапом развития речевого умения.

Целесообразность различения специального и неспециального этапов в стратегии 
обучения ДР подтверждается тем фактом, что умение диа логического общения по своей 
структуре — сложное, включающее в себя более простые по сравнению с ним умения, 
иерархически соподчиненные друг с другом и подлежащие постепенному развитию.   
Все умения, необходимые для общения в целом, значимы, естественно, и для ДР. Именно 
они позволяют собеседникам осуществлять свою речевую стратегию в диалоге.

Есть, однако, целый ряд более частных умений, без которых диало гическое обще-
ние немыслимо. Охарактеризуем их кратко.

1) Осознание и умение четко определить речевую задачу, поскольку  именно речевая 
задача определяет функциональный характер диалога. Каждая реплика диалога должна 
быть в функциональном плане адекватна этой общей задаче. Студенты, не сознающие сво-
ей речевой задачи и не умеющие ее определить, часто не знают, о чем им говорить. Учебные 
диалоги в этом случае получаются короткими, недостаточно логичными, натянутыми.

2) Умение планировать ход беседы заключается в том, что каждый из участников 
коммуникации организовывает цепочку своих реплик в диалоге так, чтобы оптимальным 
путем достичь реализации своей задачи с учетом вероятной реакции партнера. Умение 
намечать свою стратегическую линию в диалогическом общении на иностранном языке 
соответствует аналогичному умению в общении на родном языке, но содержательно-
смысловая сторона планирования соотносится в этих двух случаях с формой различных 
языков. Даже если на родном языке умение стратегического планирования у студента 
развито, полноценного переноса этого умения на иноязычное общение не происходит в 
силу прочной связи формальной и содержательной сторон. Степень развитости этого уме-
ния в отношении к родному языку безусловно влияет на умение планировать ход беседы 
на иностранном языке и, наоборот, развитие названного умения на уроках иностранного 
языка может способствовать улучшению родной речи. При развитии этого умения важно 
помнить, что для реализации любой речевой задачи может быть ис пользован некоторый 
набор „промежуточных” речевых функций. Так, для того чтобы получить информацию о 
чем-то, можно сообщить о своем желании, о необходимости данной информации, попро-
сить рассказать, использовать различные виды запросов, не забы вая при этом, что в нуж-
ном месте услышанное можно оценить и за информацию следует поблагодарить. Для 
каждой речевой задачи возможен набор наиболее частотных (в определенных ситуациях) 
„про межуточных” речевых функций и их расположение, которое может варьироваться 
в частностях, но сохраняет общую логику решения ре чевой задачи. Выявление таких  
огических функциональных цепочек и их вариантов, использование их в виде опор важ-
но для рационализации управления диалогическим общением.
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3) В реальном диалогическом общении реплика партнера может в большей или меньшей 
степени соответствовать прогнозируемой или совсем ей не соответствовать. Это вынуждает 
говорящего к ча стичной спонтанной перестройке своей программы по ходу обще ния.

О частичной перестройке можно говорить тогда, когда основная речевая задача го-
ворящего не изменилась под влиянием реплик партнера (что само по себе возможно и 
вызывает существенную перестройку про граммы). Частичная перестройка возможна 
путем введения новых, ранее не запрограммированных речевых поступков или исклю-
чения заплани рованных. Она может быть также связана с временным переходом ини-
циативы к речевому партнеру.

4) Умение захватывать и перехватывать инициативу общения связа но с тем, что на 
каждом участке диалога инициатива может быть в руках одного из собеседников, ре-
чевая задача которого является в это время превалирующей, ведущей. Зачастую задачи 
обоих партнеров не совпа дают.

Для того чтобы решить свою задачу, говорящий должен уметь захватить инициативу 
и удержать ее до достижения цели. После этого инициатива может быть перехвачена его 
речевым партнером. Знание правил захвата и перехвата инициативы и соответствующие 
умения игра ют важную роль при обучении ДР.

5) С умением захвата и перехвата инициативы связано такое важное умение речево-
го этикета, как умение предоставить партнеру возмож ность реализовать свою речевую 
задачу, содействовать ему. Это связано с такой особенностью диалогического общения, 
как временное подчинение одного собеседника другому, — тому, кто является инициато-
ром на  данном отрезке диалога.

Перечисленные пять умений касаются структуры диалога в целом. Планомерное 
развитие этих умений возможно на специальном этапе обучения диалогическому обще-
нию, где студент имеет дело не с микро диалогами на уровне двух-трех реплик, а с более 
крупными диалогическими текстами, в рамках которых возникает необходимость в стра-
тегическом планировании, в захвате и перехвате инициативы и т. п.

Следующие три умения можно развивать как на уровне микро-, так и на уровне 
макродиалогов.

6) Умение адекватно ситуации реагировать на реплику собеседника  связано с 
выбором такого функционально детерминированного речевого поступка, который бы 
сочетался с функциональной направленностью реплики-стимула в соответствии с ситуа-
цией. Например, в зависимости от ситуации на просьбу могут быть следующие реакции: 
обещание, отказ, запрос, совет и др.

7) Умение спровоцировать тот или иной речевой поступок связано с тем, что го-
ворящий должен уметь подавать такие реплики-стимулы, на которые могли бы после-
довать реплики-реакции желаемой функцио нальной направленности. Так, если первый 
собеседник хочет, чтобы второй пообещал ему что-то, он может подать реплику-просьбу. 
В   реальном обещании на просьбу, конечно, может быть и реакция - отказ, реакция-
обещание и т.п., но в упражнениях свобода выбора, детерминированность реакций и сти-
мулов регулируется характером уста новки.

8) Умение функционального манипулирования внутри одной реплики на уровне не-
скольких речевых поступков связано с умением подавать распространенные, сложные 
реплики. Распространение реплик может идти по различным направлениям, скажем, 
быть сочетанием нескольких речевых поступков, соответствующих одной речевой  
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задаче. Например, если речевая задача первого собеседника — рассказать, сообщить, где 
он провел летние каникулы, то одна из его реплик может иметь следую щую структуру: 
сообщение — уточнение — оценка. Если целью первого и второго собеседников являет-
ся получение информации о том, как каж дый из них провел лето, то одна из их реплик 
может быть такой: сообщение — оценка — запрос.

Например, для урока формирования грамматических навыков основной целью яв-
ляется формирование названных навыков, а сопутствующей задачей может быть опред-
еленное умение ДР, а именно умение на уровне микродиалога адекватно ситуации реаги-
ровать на реплику собеседника, либо умение спровоцировать тот или иной речевой по-
ступок, либо умение функционального манипулирования внутри одной реплики и т. п.

Формирование умений речевого этикета (вербального и невербального характера) 
может выступать как в качестве основной, так и в качестве сопутствующей задачи в 
упражнениях для обучения ДР. Дальнейшее  развитие умений (6), (7), (8) происходит на 
специальном этапе обучения ДР.

Таким образом, стратегия обучения ДР заключается в последовательном формиро-
вании частных умений на неспециальном и специальном этапах с последующим пере-
ходом к совершенствованию этих умений и, наконец, к развитию их в процессе обучения 
собственно ДР на специальном этапе в цикле уроков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Халеева И. И. Обучение диалогической речи в языковом вузе на основе использо-
вания звукозаписи. — М., 1977— 196с.

2. Хараш А. У. Социально- психологические механизмы коммуникативного воздей-
ствия. — М., 1983.— 33с.

3. Хмель Т. А. Состояние и перспективы развития дидактики высшей школы на со-
временном этапе. // Науч. труды МГПИИЯ им. М. Тореза.— 1987.— Вып. 301.— С. 4-11.

4. Шведова Н. Ю. Русский язык и литература в общении народов мира: проблемы 
функционирования и преподавания. /VII Международный конгресс МАПРЯЛ. — М.: 
Русский язык, 1990.  

УДК 811.11
,
38+378.147

 Юрчук Л. В., Авраменко О. П.
 (Киев, Украина)

аКтивиЗаЦиЯ учЕБной дЕЯтЕЛЬноСти При оБучЕнии  
иноСтранному ЯЗЫКу

В статье рассматриваются пути организации процесса обучения и активизации 
учебной деятельности при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: организация, мотивация, активизация, учебная деятельность, 
восприятие, социокультурный.
© Юрчук Л. В., Авраменко О. П., 2009



259

У статті розглядаються деякі шляхи активізації процесу навчання іноземній мові.
Ключові слова: організація, мотивація, активізація, навчальна діяльність, сприй-

няття, соціокультурний.
The article deals with some aspects of academic activity and the ways of its activization.
Key words: organization, motivation, activization, academic activity, perception, 

warming-up, socio-cultural.

Объективной потребностью современного общества, всех его звеньев, в том чис-
ле и образования, является поиск оптимальных путей организации процесса обучения, 
рациональных вариантов содержания обучения и его структуры, поиск альтернативных 
методических решений, новых путей обучения иностранному языку.

В настоящее время все большее внимание уделяется активизации обучения и  совер-
шенствования управления учебной деятельностью, а также применения современных 
методик при обучении иностранному языку.

Проблема активизации учебной деятельности особенно актуальна в последнее вре-
мя в связи с ростом объема научных знаний. Мотивация, интерес, потребность в по-
знании есть необходимые условия активизации учебной деятельности, основа, на ко-
торой возникают, закрепляются и развиваются знания, практические умения и навыки 
обучаемых.

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе ориентировано на последующую 
специализацию, поэтому обучаемые должны обладать сформированными и развитыми 
взаимосвязанными навыками и умениями чтения, говорения, письма, аудирования. В 
условиях неязыкового вуза и в соответствии с программой, конечной целью являет-
ся умение работать с литературой по специальности для получения соответствующей 
информации и умение сделать письменное / устное общение  в объеме усвоенного 
языкового материала.

С целью мотивации и активизации деятельности обучаемых необходимо  работать  
над привитием интереса к изучаемому языку, стране изучаемого языка и к самому про-
цессу учения, над осознанием обучаемыми своих успехов в применении приобретаемых 
знаний, умений и навыков.

Что достигается в результате активизации учебной деятельности? Достигается не 
только улучшение конечных результатов обучения, но и самого учебного процесса.

Использование приемов активизации деятельности обучаемых позволяет ликвиди-
ровать отрицательное воздействие на обучение следующих факторов:

развития у обучаемых состояния рассеянности, неуверенности, незаинтересо-1. 
ванности, ведущих к снижению интеллектуальной деятельности.

”отрицательной” мотивации учения, то есть выполнения требований лишь 2. 
ради избежания стресс-ситуации.

кажущегося отсутствия прямых связей между изучением иностранного языка 3. 
и задачами профессионального обучения.  

Известно, что обучение рассматривается как развитие общих и специфических, и 
умственных возможностей человека. Обучение осуществляется  как управление усво-
ением приемов и навыков, интеллектуальной деятельностью со знанием и учетом 
индивидуальных особенностей обучаемых.
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Любая группа обучаемых неоднородна с точки зрения качеств процесса усвоения 
учебного материала. Например, уже на первом занятии бывает ясно, кто быстрее запо-
минает, кто – медленнее, кто более импульсивен при выполнении задания, но склонен 
ошибаться, а кто проявляет большую осторожность и осмотрительность. Для одних сам 
процесс учения не требует большого напряжения, в то время, как для других необходимы 
значительные усилия.

Эти природные, индивидуальные особенности человека зависят от сочетания 
различных свойств нервной системы с одной стороны, и от социальных факторов с дру-
гой. На проявление свойств нервной системы оказывает большое влияние организация 
деятельности обучаемого.

При обучении иностранному языку следует учитывать индивидуальные различия 
обучаемых, а именно – легкость или затруднение в сосредоточении внимания, скорость 
включения в работу, утомление от работы, требующей постоянной смены характера дей-
ствий, и использовать это для улучшения управления процессом обучения.

Важным звеном для активизации учебной деятельности является организация вни-
мания обучаемых. Внимание является необходимым условием восприятия, мышления, 
памяти. Если внимание характеризуется слабостью, то ни один познавательный процесс 
не может стать достаточно активным.

Как показывает опыт, обучаемые различаются по силе концентрации внимания.
Первое условие возникновения сильной концентрации внимания – это активная 

деятельность на занятиях. А такая деятельность возможна только тогда, когда перед 
обучаемыми поставлена четко сформулированная задача и способы ее решения.

Например, при объяснении английских конструкций со страдательным залогом сле-
дует особо подчеркнуть тот факт, что в английском языке Passive Voice обладает значи-
тельно большей частотностью по сравнению с родным языком, что умение распознавать 
и понимать эти структуры необходимо для дальнейшей работы с текстами по специаль-
ности. Такой подход обеспечит концентрацию внимания на важном учебном материале и 
создаст некоторый ”задел” на период работы со специальными текстами.

Значительно может облегчить работу и активизировать учебную деятельность при 
обучении иностранному языку опора на непроизвольное внимание, возникающее в свя-
зи с потребностями и интересами обучаемых. Непроизвольное внимание не требует во-
левого усилия и не приводит к утомлению. Оно повышает умственную активность и 
увеличивает темп продвижения при обучении устной речи. И здесь можно использовать 
так называемый метод по системе Г. К. Лозанова, направленный на быстрое запомина-
ние языкового материала при немедленном его использовании в учебной (часто игровой) 
деятельности. Также для активизации учебной деятельности при обучении устной речи 
можно использовать метод  ”погружения”. Во время занятий создаются условия для не-
принужденного общения. Кроме учебных занятий, группа с преподавателем совершает 
небольшие экскурсии, выходы в библиотеку, посещение лабораторий, предприятий, где 
один из обучаемых выполняет роль гида, а остальные – зарубежных гостей.

В последнее время широкое распространение получил такой вид совместной учеб-
ной деятельности  как «warming-up». С его помощью можно «запустить» занятие, при-
дать нужный ритм и соответствующую атмосферу, что вызывает положительные эмоции 
у обучаемых, распространяющиеся на последующие занятия. Грань между работой и 
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игрой не столь очевидна. Язык изучается через пользование им в различных ситуаци-
ях. Жесты, мимика, выполнение определенных действий приближают игровые ситуации 
к реальной действительности. Они отвлекают обучаемых от лингвистической формы 
выражения и тем самым придают естественность использованию иностранного языка.

Ценным свойством при обучении иностранному языку является точность воспроиз-
ведения. Точность воспроизведения проявляется как результат большого объема внима-
ния и хорошего механического запоминания. Она важна для работы с формулировками, 
частями текста, с упражнениями по передаче содержания без изменения формы. 

Точность воспроизведения хорошо тренируема при различных системах упражне-
ний. Примером может служить упражнение типа ”устного диктанта”. Задача данного 
упражнения заключается в том, что обучаемому необходимо воспроизводить вслед за 
преподавателем каждую фразу короткого рассказа, присоединяя ее к тем, которые только 
что были воспроизведены другими обучаемыми. Так, первому в этой цепочке приходит-
ся  точно воспроизвести лишь одну фразу, последнему – все семь – восемь фраз, состав-
ляющих рассказ. Опыт показывает, что после систематических упражнений такого типа 
точность воспроизведения у обучаемых в группе заметно возрастает.

В практике обучения иностранным языкам полнота воспроизведения улучшается, 
если при восприятии имеет место четкое осмысление материала. К практическим при-
мерам этого свойства можно отнести и правила чтения буквосочетаний, и сообщения по 
изученной тематике, и работа над специальными текстами.

Для увеличения объема запоминания при обучении иностранному языку можно 
применять такую систему предъявления материала, которая состоит из трех этапов. 
Первый этап составляют единицы материала, предназначенные для основной работы 
на занятии по иностранному языку, то есть для произвольного запоминания; второй 
этап включает известные из прошлого опыта единицы, являющиеся опорой для работы 
над основными единицами; третий этап – это те единицы учебного материала, которые 
предназначены для непроизвольного запоминания, то есть слова, сочетания слов, грам-
матические структуры изучаемого языка, которые понимаются по смысловой догадке в 
контексте и т. д.

Таким образом можно в значительной степени отсеять случайные единицы и до-
стигнуть высокого уровня запоминания и активной учебной деятельности.

Повышеннию уровня общеобразовательного аспекта иностранного языка, личной 
заинтересованности обучаемых в учебной деятельности, ее активизации и результа-
тивности в большей степени способствует все более широкое использование социо-
культурного метода иноязычной подготовки. Идет освоение «живого» языка, познание 
жизни и культуры соответствующего народа, без чего процесс практического овладения 
изучаемым языком затрудняется.

Считается, что только совместное овладение иностранным языком и культурой 
страны изучаемого языка гарантирует успешное усвоение навыков и умений речевого и 
неречевого поведения, приближенного к различным ситуациям реального общения.

Для осуществления социокультурного метода, способствующего активизации 
учебной  деятельности в условиях дефицита учебного времени, следует опираться на 
актуализацию у обучаемых знаний, полученных в процессе изучения других учебных 
дисциплин. Необходимо опираться на механизмы, сформированные на родном языке, не 
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познавать мир заново с помощью иностранного языка, не ограничивать изучение ино-
странного языка его лингвистическими особенностями, а формировать у обучаемого 
«картину мира», наполненную социокультурным разнообразием, характерным для но-
сителя языка.
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ЛингвоКуЛЬтуроЛогичЕСКоЕ ПоЛЕ КаК мЕтод СиСтЕмного и 
КомПЛЕКСного иССЛЕдованиЯ и оБучЕниЯ

У статті усвідомлюються можливостi лiнгвокультурологiчного польово-
го моделювання як оптимального методу дослiдження i навчання; на прикладі 
лiнгвокультурологiчного поля «Казахська національна особистість» демонстру-
ються особливостi парадигматичних і так само синтагматичних стосункiв у 
лiнгвокультурологiчній структурі.
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В статье обосновываются возможности лингвокультурологического полевого мо-
делирования как оптимального метода исследования и обучения; на примере лингвокуль-
турологического поля «Казахская национальная личность» демонстрируются особен-
ности парадигматических и синтагматических отношений в лингвокультурологической 
полевой структуре.

Ключевые слова: метод полевого моделирования, лингвокультурологическое поле.
Opportunities of linguo-cultural field modelling as an optimal method of 

research and teaching are grounded in the article; peculiarities of paradigmatic 
and syntagmatic relations in a linguo-cultural field structure are demonstrated on 
the basis of an example of a linguo-cultural field «Kazakh national personality».  
       Key words: method of field modelling, linguo-cultural field.

Метод полевой модели как целостной и комплексной единицы описания и обучения 
получил широкое распространение в современной науке. Однако потенциальные воз-
можности полевой структуры требуют ее дальнейшего лингвистического и лингводидак-
тического обоснования и применения.

Полевая структура базируется на следующих взаимосвязанных принципах, 
представленных Г. Кандлером: целостности; упорядоченности; взаимоопределяемости; 
полноты; произвольности границ; сплошного покрытия [1: 60]. Именно полевая модель 
благодаря своим указанным свойствам и качествам, благодаря функционированию двух 
типов измерения единиц СП: парадигматического («вертикаль») и синтагматического 
(«горизонталь») обладает возможностью отражать динамическую структуру объективной 
внеязыковой реальности, соответствующего фрагмента культуры, воплощенного в неко-
торой языковой сущности. То есть метод полевой модели, используемый при комплек-
сном изучении языка во взаимосвязи с культурой, позволяет отражать элементы языка 
и культуры в их двуединстве; в этом случае в структуре поля присутствуют элементы и 
связи, присущие культуре и выходящие, будучи отражением  внеязыковой (культурологи-
ческой) действительности, за рамки обычного СП как собственно языковой категории.

Актуальность и важность рассматривания языкового значения слова в единстве с 
его концептуальной (культурологической) сущностью подчеркивается и в выводах пси-
хологической науки. Так, с точки зрения психологии «теория значения, не учитывающая 
связей языка с «не - языковым миром», с более широкой системой знаний и убеждений, 
превращается попросту в средство перевода естественного языка на язык теории, и хотя 
такая теория может оказаться весьма полезной для описания внутриязыковых отноше-
ний, ее конечная результативность определяется способностью учитывать внеязыковые 
отношения, которыми оперирует пользователь языка» [2: 14]. Здесь же авторы (А. А. За-
левская) указывают, что без учета «экстралингвистических параметров ... любое опи-
сание языка останется далеким от психологической реальности» [2: 16]. Иначе модель 
поля, используемая в контексте рассматриваемого нами лингвокультурологического ас-
пекта лингводидактики, должна обладать расширенной структурой и характеризоваться 
дополнительно своеобразным внеязыковым измерением. В качестве единиц такого поля 
могут быть представлены лингвокультуремы, так как они продуцируют собой единство 
языкового значения и внеязыкового смысла. Такое поле в отличие от собственно семан-
тического может быть названо лингвокультурологическим полем (далее ЛКП). Впервые 
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понятие лингвокультурологического поля вводит В. В. Воробьев: «Будем понимать под 
лингвокультурологическим полем … иерархическую структуру множества лингвокуль-
турем, обладающих общим (инвариантным) смыслом, характеризующих определенную 
культурную сферу» [1: 65]. При этом В.В.Воробьев подчеркивает специфическую харак-
терологичность ЛКП: «По сравнению с обычным семантическим полем, изучаемым в 
языкознании, такое поле представляет собой «удвоенное» образование, но вместе с тем 
органическое, единое, как едины по своей сущности понятие и значение» [1: 64]. Таким 
образом, в основе данной концепции полевой методики лежит упорядоченное множество 
лингвокультурем, определяемое в качестве объекта этой методики и выделяемое на базе 
нахождения у лингвокультурологических единиц сходных и различительных признаков-
смыслов. Под смыслом вслед за Т. П. Ломтевым и В. В. Воробьевым [3;1] нами понима-
ется способ, которым выделяется предмет. Кроме способа, замыкающего триаду, в ней 
представлены знак, который обозначает предмет, и называется именем и объект, который 
называется денотатом. Смысл имени как нечто общее для всего поля имен выражается в 
виде множества дифференциальных семантических признаков.

ЛКП, выделяясь двумя характеристиками своих единиц (лингвокультурем): соб-
ственно лингвистической и культурологической (референтивной), в то же время изо-
морфно другим видам полей. Поэтому в организации, в структурном построении между 
лингвокультурологическим и семантическим полем прослеживается много общего.

В качестве важнейших структурно-семантических компонентов ЛКП В. В. Воро бь-
евым выделяются следующие составляющие:

имя (ядро) поля и его инвариантный лингвокультурологический смысл
      (интенсионал имени и поля);
классы (группы) лингвокультурем как единиц-единств собственно языкового и 

внеязыкового содержания (экстенсионал поля) – центр (ядро) и периферия;
 категориальные отношения лингвокультурем в поле;
парадигматика лингвокультурем;
синтагматика лингвокультурем [1: 64-65].
Термины интенсионал (имени и поля) и экстенсионал (поля), впервые введенных в 

области формальной логики Р.Карнапом и трактуемые им как соответствующее свойство 
(интенсионал предикатора) и соответствующий класс (экстенсионал предикатора) [4: 52] 
в контексте концепции ЛКП определяются как: в первом случае: инвариантный лингво-
культурологический смысл поля (и включенных в него лингвокультурем), выражаемый в 
самой общей форме именем данного поля, например: казахская национальная личность; 
во втором: инвариантный лингвокультурологический смысл конкретных лингвокультурем 
как единиц поля в единстве их собственно языкового и внеязыкового содержания [1: 66].

Введение терминов интенсионал и экстенсионал поля позволяет вести формиро-
вание ЛКП в двух направлениях: от интенсионала (свойства) к объектам, обладающим 
так или иначе этим свойством или от экстенсионала (класса однородных объектов) к их 
общему свойству. Это в итоге делает организацию лингвокультурологического поля гиб-
кой, мобильной, учитывающей специфику конкретного исследования.

Если структурно ЛКП прогнозируется моделью семантического поля, то именно 
в плане содержания структурных компонентов лингвокультурологического поля можно 
констатировать специфику и своеобразие ЛКП.
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Имя (ядро) лингвокультурологического поля имеет инвариантный лингвокультуро-
логический смысл (интенсионал имени поля), а не обычное общее языковое значение, 
как это происходит с именем семантического поля. Содержание номинации ЛКП, к при-
меру: «Казахская национальная личность» на уровне собственно языковых дефиниций 
может быть раскрыта лишь поверхностно и приблизительно. Так, на основе лексикогра-
фических данных можно определить, что имя ЛКП « Казахская национальная личность» 
имеет следующие семантические компоненты: «представляющий один из тюркских на-
родов; составляет коренное население Казахстана» (казахский), «свойственный нации» 
(национальный) и «человек или носитель какого-либо свойства, лицо» (личность). Та-
кое значение, включающее в себя указанные семантические компоненты, является лишь 
определением-намеком на более глубокий, лингвокультурологический смысл, который 
может быть раскрыт соответственно только на более глубоком уровне в отличие от обще-
го значения обычного семантического поля. «В этом, - указывает В. В. Воробьев, – прин-
ципиальное сходство и специфическое различие семантического поля в лингвистике и 
лингвокультурологического поля в лингвокультурологии» [1: 65].

Ядро ЛКП составляют основные классы лингвокультурем, характеризуемые нами 
как микрополя, так как они представляют собой потенциальный предмет более частных 
исследований. (Классы единиц – это группы имен поля с более специфической семан-
тикой по сравнению со смыслом имени поля как наиболее общим и элементарным зна-
чением) [1].

Центр лингвокультурологического поля составляют доминантный класс лингво-
культурем, состоящий из ряда единиц с неспециализированной семантикой, воплощаю-
щей собой общий смысл поля, а также доминантные классы лингвокультурем со специа-
лизированной семантикой, которые раскрывают доминирующие основные характерные 
черты казахской национальной личности (или другой национальной  личности) и 
различных ее сторон, в ее оригинальных проявлениях.

Периферию составляют классы лингвокультурем, пересекающиеся со смежными 
полями: советский, центральноазиатский, евразийский, астанчанин, актюбинец, 
талдыкорганец и т.д.

Характер функционирования категориальных отношений в ЛКП тот же, что и в 
семантическом поле: а) синонимия: казах – алаш – киргиз - кайсак; казахский - тюрк-
ский; б) антонимия: казахский - антиказахский; пантюркизм - тюркофобия; в) гипони-
мия (отношение единиц классов) кумыс: уыз - кумыс (молозиво) - сары кумыс (желтый 
кумыс) – тунемел кумыс – саумал - кунан кумыс - кораба кумыс – бал кумыс (медовый 
кумыс) и др.

Своеобразие парадигматического (системные отношения) и синтагматического 
(функциональные отношения) измерения лингвокультурологического поля заключаются 
как бы в их «удвоенном» представлении: система и функционирование как номинаций, 
так и самих артефактов и явлений.

В парадигматике лингвокультурологических единиц важно учитывать оба уров-
ня взаимодействия их нелинейных отношений как единство собственно языкового и 
внеязыкового содержания. В противном случае: только учет языкового значения и иг-
норирование культурологического аспекта единицы поля может привести к появле-
нию лингвокультурологической интерференции. К примеру, две оппозиции (русская:  
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грудинка – сычуг и казахская: тос – ултабар) представляют одни и те же лексико-
семантические парадигмы: 

1.«Названия частей тела (туши) животного»; 2. «Названия кулинарных (мясных) 
изделий», так как имеют в целом одни и те же, соотносимые в основном языковые зна-
чения:

1.а) грудинка – копченый или копчено-вареный мясной продукт, приготовленный из 
грудореберной части говяжьих, бараньих и нежирных свиных туш; б) тос – грудоребер-
ная часть бараньих, говяжьих и др. туш, является в целом виде составной частью блюда 
бесбармак;

2.а) сычуг – 1.один из отделов желудка жвачных животных; 2.кушанье из фарши-
рованного коровьего, свиного и т.п. желудка; б) ултабар – 1. один из отделов желудка 
жвачных животных; 2. кушанье (может быть составной частью блюда бесбармак). 
(Справка: мясное блюдо бесбармак приобретает свой «конечный» вид непосредственно 
на праздничном столе: «мясо принято подавать на стол вместе с костями. Здесь на 
виду у гостей хозяин начинает мелко крошить его, а ароматно пахнущие кости с не-
большими кусочками оставшегося на них мяса раздает гостям» [5:41]). Слова грудинка 
и тос, а также сычуг и ултабар являются в каждом из двух языков соответственно 
переводными эквивалентами по отношению друг к другу [6]. Итак, с точки зрения только 
языкового отношения, как показывает сопоставление, лингвокультуремы оказываются 
в целом универсальными для русского и казахского языков. Но при сопоставлении культу-
рологических аспектов лингвокультурем указанных оппозиций выявляется своеобразие и 
специфика контактирующих культур. Без учета культурологического содержания линг-
вокультурем, своеобразия культурологических парадигм, которые они представляют, 
невозможно добиться истинного понимания значимости.

В данном случае различие культурологических парадигм связано с ритуальной 
функцией, которую выполняет пища в казахской системе питания. Как пишет Н. Ж. Ша-
ханова: «…процесс приема пищи не есть только утоление инстинкта голода. Это «явле-
ние бытовой культуры, находящееся во взаимосвязи с другими аспектами жизни, отра-
жающее взаимоотношения людей в обществе и нормы их поведения, формы поведения, 
традиционные для данного общества» …Наглядным подтверждением этого является 
строгая регламентация у казахов, как и других тюркских народов, порядка рассаживания 
сотрапезников в зависимости от их социального и возрастного статуса, положения в сис-
теме родства и свойства распределения мяса  во время трапезы (сложная классификация 
частей туши по степени престижности), ролевых установок для участников трапезы и 
т.д.» [7: 69-70]. Ритуал, «связанный с пищей, – считает А. К. Байбурин, – относится к 
числу тех текстов, которые реализуют представления о порядке, способах и принципах 
преобразования естественного в искусственное, неосвоенного в освоенное… Ритуал … 
наделяет объект смыслом, соотнося его с полем значений, существенных для данного 
коллектива, и в конечном счете обеспечивает включение в сферу «освоенного» [8: 212]. 
Поэтому по принятой регламентации, к примеру, тос (грудинку) и сегодня дают невестке 
или зятю (молодым), или угощают ею жениха при первом его посещении семьи невесты; 
или жанбас (тазовую кость с мясом) подают почтенным, старшим по возрасту, уважаемым 
гостям. Сычуг вместе с грудинкой, а также с бедренной костью (асыкты жiлiк) составля-
ет специальное ритуальное блюдо, подаваемое молодой беременной женщине. Женщине 
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постарше в этом случае подавали жанбас (тазовую кость с мясом). Выполнялось это в 
обеих ситуациях в целях удовлетворения вкусовых пищевых прихотей будущих матерей 
[5:40-41].

В силу указанных обстоятельств казахская оппозиция тос-ултабар по сравнению с 
русской грудинка-сычуг транслирует оценочную прагматическую характеристику. Оце-
ночная прагматическая характеристика русской лингвокультурологической оппозиции 
связана с категорией вкусовых качеств (вкусно-невкусно, а поэтому любимое и нелю-
бимое блюдо).

Данное культурологическое различие обнаруживает себя и в синтагматическом из-
мерении ЛКП, регулирующем функционирование единиц поля, применение концептов 
и использование предметов в практике, «Удвоенность» лингвокультурологического поля 
в синтагматике проявляется в том, что лингвокультурему необходимо рассматривать на 
двух уровнях: употребление языковых знаков и использование мыслительных представ-
лений и артефактов. Взаимообусловленность и взаимосвязанность парадигматических и 
синтагматических отношений проявляется в данном случае именно в том, что различие 
сопоставляемых культурологических парадигм влечет за собой и различие в культуроло-
гической синтагматике. Так, на собственно языковом уровне русское выражение старика 
угощали грудинкой и его казахский аналог: шалга тос берiлдi не содержат лингвисти-
ческих ошибок. Однако они становятся очевидным фактом при сопоставлении данных 
синтагм в их единстве языкового и культурологического:

старика угощали грудинкой - шалга тос берiлдi.
В казахской синтагме отсутствует «смысловое согласование» (В. В. Воробьев). 

Поэтому для носителя казахской культуры данное выражение будет содержать в себе 
культурологическую ошибку. А русское выражение, являясь фактически «нулевой» 
лингвокультурологической синтагмой, при сопоставлении с казахским аналогом пере-
стает быть таковой, так как способствует появлению интерференции на уровне линг-
вокультурологической синтагматики. Таким образом, «употребление лингвокультуремы, 
ее синтагматика опирается в культурологическом тексте на множество глубинных 
(понятийных) ассоциаций, рождающих слитный смысл. Часто лингвокультурема, соеди-
няясь с другими единицами текста по закону смыслового согласования становится его 
образно-семантическим центром, ключом к его пониманию и восприятию» [1:71].

 Заключая изложенное о лингвокультурологическом поле как системном и комп-
лексном методе исследования и обучения, хотелось бы отметить, что ЛКП строится на 
концепции, соединяющей в себе две теории:

единство языкового и концептуального (культурологического) (сущность лингвокуль-
турологической системы и лингвокультурологического подхода к языковому обучению);

системное объединение некоторого пласта лексики на базе семантической общнос-
ти слов (определяющая характеристика СП).

Лингвокультурологическое поле, как и категории национального языка, националь-
ной культуры  и т.д. представляет собой единство универсального и специфически нацио-
нального, тем более если иметь в виду, что полевые структуры являются средством и ис-
точником составления и систематизации картины мира (Ю. Н. Караулов) [9]. То есть ЛКП 
является органической составной частью и продолжением указанного ряда категорий.
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Таким образом, теория лингвокультурологического поля опирается на основопола-
гающий тезис о том, что национальная лингвокультура не есть хаотическое нагромо-
ждение лингвокультурологических фактов, напротив, представляет собой системное 
распределение лингвокультурем согласно их лингвокультурологической направлен-
ности по структурным компонентам полевой модели. Последняя служит оптимальным 
системным и комплексным методом исследования языков и обучения языкам в контек-
сте лингвокультурологической теории слова, так как представляет собой онтологически 
присущий двуединству языка и культуры фактор системной организации лингвокульту-
рологического материала.
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интЕгрированноЕ оБучЕниЕ ЯЗЫКу и КуЛЬтурЕ

Анализ таких проблем, как обучение социокультурным знаниям, развитие языковой 
личности и картины мира говорящего на иностранном языке, повышение уровня вла-
дения иностранным языком, формирование социокультурной компетенции, развитие 
чувства языка и других, свидетельствует о том, что при подготовке участника межкуль-
турной коммуникации, для успешного интегрированного обучения иностранному языку 
и культуре, требуется уделять особое внимание социокультурному развитию личнос-
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ти. Иными словами, на современном этапе развития методики обучения иностранным 
языкам необходимо объединить ранее разработанные методические, лингвистические, 
психологические, педагогические и др. проблемы для создания общего механизма – мо-
дели интегрированного обучения языку и культуре.

Начнём с выявления конечной цели обучения иностранному языку, которая форму-
лируется как «полное овладение нормами иностранного языка в его устной и письмен-
ной формах...» [1: 121], или как «установка на полное овладение иностранным языком в 
пределах нормы», - установка, которая «обусловливает как содержание, так и организа-
цию учебного процесса в языковом вузе» [3: 12]. 

Отметим, что данная формулировка кажется нам в некотором смысле противо-
речивой. Полное владение языком должно приближаться по основным показателям 
(степени автоматизма, количеству и разнообразию языковых средств и культуре речи) 
к уровню владения языком его носителями. Иными словами, специализированный вуз 
ставит перед собой задачу воспитать специалиста билингва. В идеале так и должно 
быть, если бы не реальность, согласно которой известный дефицит речевой практи-
ки приводит к заметному различию в уровнях владения выпускниками иностранной и 
родной речью.

Поэтому, целевая установка на «полное овладение» иностранным языком должна 
быть несколько переосмыслена. Вряд ли можно говорить о «полном владении» языком 
вообще. Даже лингвистически одаренный и лингвистически развитый человек владеет 
лишь определенной, обусловленной его жизненным опытом и обстоятельствами, частью 
своего родного языка. Уместно привести слова Р. Олдингтона – «Ничему тому, что важно 
знать, нельзя научить, - все, что может сделать учитель, это указать дорожки.» [4: 462] В 
этих словах кроется суть учебного процесса, радикально меняющую постановку вопро-
са о конкретизации целей обучения иностранному языку.

Попробуем дать иную трактовку цели обучения иностранному языку. Право-
мерно считать, что целью обучения иностранному языку должно служить овладение 
обучаемым нормами иностранного языка в его устной и письменной формах и его зна-
комство с основными социокультурными узусами языка в различных социумах страны 
изучаемого языка. 

Этим подразумевается, что программа по обучению иностранному языку в ВУЗе 
предполагает обучение студентов основным знаниям в пределах как нормы, так и узуса. 
Это допускается при условии, что выпускник языкового ВУЗа должен самостоятельно 
продолжать процесс изучения иностранного языка, и пополнять существующую основу 
новыми знаниями. 

Определив, какие должны быть цели обучения иностранным языкам с направлен-
ностью на формирование социокультурной компетенции, следует рассмотреть методы 
и средства их достижения. 

Как известно из практики преподавания, у большинства выпускников языкового 
вуза не удается сформировать способность, например, понимания речи, отмеченной 
индивидуальными особенностями говорения или произнесения, которые находят-
ся в непосредственной связи с общими факторами, характеризующими социальную,  
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культурную, профессиональную и др. жизненную деятельность данного человека. В 
целях создания обоснованной программы обучения иноязычной речи с направленнос-
тью на формирование социокультурной компетенции, представляется необходимым 
выделить сферы общения, имеющие особую значимость для будущей профессиональ-
ной деятельности обучаемых.

Поэтому одной из проблем, которые необходимо рассмотреть в связи с 
социокультурными узусами языка является проблема сфер общения. Рассмотрение этого 
вопроса поможет определить, какие именно социокультурные узусы языка являются 
основными и должны быть включены в программу обучения иностранным языкам.

Учеными [2; 5; 6] было выявлено, что сферы общения оказываются в тесной 
взаимосвязи, с одной стороны, с общественными функциями языка, а с другой - с 
коммуникативными ситуациями и что сферы, также как и ситуации, и роли языка по-
ддаются, без сомнения, типизации и исчислению. 

Сферы общения были рассмотрены в контексте обучения устной речи (говоре-
нию и слушанию) и был выдвинут принцип учета «социолингвистической структуры 
устноязычного общения» [5] при отборе учебного материала и построении системы 
форм и приемов работы. В результате обучения, учащиеся должны воспринимать и по-
рождать иноязычную речь в разных ее формах (устную и письменную), видах (подго-
товленную, полу-подготовленную, спонтанную) и типах (литературную, разговорную, 
нейтральную), которые встречаются в реальных условиях общения. Это как раз соответ-
ствует определению цели обучения ИЯ, которую мы дали в начале статьи.

В. Скалкиным были выделены восемь сфер общения, каковыми являются: 
1) социально-бытoвая; 2) семейная; 3) профессионально-трудовая; 4) сoциально-куль-
турная; 5) общественной деятельности; 6) административно-правoвая; 7) сфера игр и 
увлечений и 8) зpeлищнo-мaccoвая сферы общения [5: 155]. 

Исследуя формирование вторичной картины мира, И. Халеева [6] также рассма-
тривает сферы общения в данной типологизации, считая необходимым добавить ещё 
одну сферу общения – «социолингвистическую». Ученый называет её «социально-
коммуникативной позицией» определяя её как набор всех социально-коммуникативных 
ролей данного индивида – члена языкового коллектива. 

Некоторое возражение вызывает выделение социолингвистической сферы обще-
ния, предложенной И. Халеевой. Представляется, что включение социолингвистической 
сферы общения в данную типологизацию как набор социально-коммуникативных ролей 
исключает социально-коммуникативную роль индивида во всех остальных сферах об-
щения. Типологизация В. Скалкина представляется самодостаточной, потому, что все 
сферы общения без исключения соотносятся с общественными функциями языка. Это 
значит, что индивид играет – применяя слова И. Халеевой – соответствующую «комму-
никативную роль» вне зависимости от сферы общения. 

Коммуникативная ситуация в отдельности не может породить какого-либо отноше-
ния между индивидами – членами языкового общества. Она является лишь средством 
проявления этих отношений. Поэтому использование только данной типологизации 
сфер общения (как отдельных коммуникативных ситуаций) в процессе обучения ИЯ, в 
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том числе устной речи, не поможет обучаемому проникнуться «духом, картиной мира» 
изучаемого языка. 

Картина мира изучаемого языка отражена, в различных видах отношений внутри 
социума, которые находят свое воплощение не в коммуникативных ситуациях, а в видах 
социальной деятельности. Поэтому, правомерно рассматривать сферы общения как 
коммуникативные социальные взаимоотношения. Лишь такая типологизация сфер 
общения допускает, их применение в формировании программы обучения иностранным 
языкам, и лишь в данном случае возможно проникновение обучаемым в способы адек-
ватного реагирования в разных сферах общения, что может создать предпосылку для 
формирования социокультурной компетенции. 

Имея в виду построения модели обучения социокультурным знаниям, целесообраз-
но рассмотреть проблему структуры языкового материала, необходимого для изучения с 
конечной целью формирования трехуровневой языковой личности (ЯЛ). 

Было установлено, что ЯЛ представляет собой трехуровневую структуру, развиваю-
щуюся на вербально-семантическом, тезаурусном и мотивационном уровнях. 

Вербально-семантический уровень по сути нулевой, так как на этом уровне лич-
ность всего лишь создает банк данных формальных знаний на иностранном языке. Зна-
ния личности этого уровня позволяют ей узнать языковое средство, дать ему дословный 
перевод и т.д. Однако артистичность своего мышления личность выразить не сможет, так 
как выученные знания не успели сформировать в картине мира личности определенные 
ассоциации и концептуальные иерархии, которые подвигли бы личность и креативную 
коммуникативную деятельность. 

Уже на тезаурусном – именуемом также и первым – уровне, языковая личность 
способна судить о различных коннотациях языковых средств. На этом уровне карти-
на мира личности получает новые, более высокие грани, позволяющие ей выбрать 
из нескольких синонимичных выражений одно, больше всего подходящее коммуни-
кативной ситуации. На этом уровне личность оперирует знаниями не формально-
го, а содержательного характера, что позволяет ей выразить свое индивидуальное, 
субъективное, личностное восприятие мира. И если на нулевом уровне личность была 
способна ответить автоматическим «Hello», «How do you do», «How are you» и дру-
гими фразами в ответ на приветствие, не будучи способной определить адекватность 
выбранного выражения к той или иной сфере общения, то на тезаурусном уровне ЯЛ, 
в силу своей развитости и в силу присутствующих в ее картине мира ассоциаций и 
концепций, обязана знать, что «How do you do» является адекватным ответом лишь 
на «How do you do», и что услышав такое приветствие, будет неправильно ответить 
«Fine, how are you?». 

На высшем – мотивационном уровне, языковая личность способна выявить мо-
тивацию, коммуникативно-деятельностную потребность отправителя высказывания и 
адекватно от реагировать на него. Здесь значимыми выступают не форма и содержания, 
а замысел иноязычного текста. ЯЛ этого уровня способна «выжать» скрытое сообще-
ние текста, «прочитать его между строк», используя весь свой арсенал концептуальных 
систем, ассоциаций и знаний на иностранном, родном и других языках. ЯЛ этого  
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уровня способна определить замысел отправителя приветствия «How do you do» (по-
нимая формальность, стандартность и помпезность данного выражения) и в состоянии 
отреагировать на нее, используя тот же «How do you do» не в качестве клише, а как сред-
ство выразительности речи. 

Было выявлено [2], что на каждом из этих уровней, ЯЛ складывается изоморфно 
из специфических типовых элементов — а) единиц соответствующего уровня, б) отно-
шений между ними и в) стереотипных их объединений, особых, свойственных каждому 
уровню комплексов. Эти типовые элементы составляют структуру языкового материала, 
оперируемого личностью в общении.

На нулевом уровне в качестве единиц, отношений между ними и их стереотипными 
объединениями, соответственно выступают: (а) слова, (б) грамматико-парадигматические, 
семантико-синтаксические отношения и (в) ассоциативные связи между ними и 
стандартные словосочетания, простые формульные предложения и клише. На первом 
уровне – (а) понятия, крупные концепты, идеи, (б) их упорядоченная, строгая иерархи-
ческая система – тезаурус и (в) устойчивые стандартные связи, такие как высказывания, 
дефиниции, афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки и т.п. На втором 
уровне, соответственно, – (а) всевозможные коммуникативно-деятельностные потреб-
ности, (б) условия сферы общения и особенности коммуникативных ситуаций и (в) 
образы, символы прецедентных текстов культуры. 

В методологическом обосновании обучения социокультурным знаниям, данная 
разработка важна предоставлением педагогам возможности осуществлять комплексное 
поэтапное обучение языковому материалу с конечной целью сформировать трехуровне-
вую ЯЛ. 

Представляется, что успешное поэтапное (трехуровневое) обучение сту-
дентов социокультурным единицам – словам, понятиям и коммуникативно – 
деятельностным потребностям, с одной стороны, и параллельное проникновение 
обучаемыми в отношения между этими единицами на основе практикуемых сте-
реотипов на каждом уровне, с другой стороны, позволяет достичь успеха в обучении 
социокультурным знаниям, что является теоретической основой для последующего 
формирования социокультурной компетенции. 

Для того чтобы структура ЯЛ и составляющий ее языковой материал были адекват-
но применены в модели обучения социокультурным знаниям, стало необходимым отве-
тить на два вопроса: 

1) Каким образом следует организовать языковой материал в процессе обучения 
иностранным языкам для того, чтобы сформировать социокультурную компетенцию у 
студентов с ЯЛ, развитой на мотивационном уровне, и с наивысшим уровнем владения 
иностранным языком?

2) Как следует организовать сам процесс обучения ИЯ для того, чтобы обучить 
социокультурным знаниям, или другими словами, как должно выглядеть программное 
обеспечение разработанной нами схемы?

Попробуем ответить на первый вопрос. На вербально-семантическом уровне ЯЛ 
владение иностранным языком развито на уровне правильности и интериоризации, и 
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сформированы языковая и речевая компетенции. Всё это возможно при условии принятия 
в качестве учебного языкового материала нулевого уровня социокультурной лексики в 
виде социокультурных слов, грамматико-парадигматических, семантико-синтаксических 
отношений между ними, ассоциативных связей между ними и стандартных словосочета-
ний, простых формульных предложений и клише. 

Далее, у ЯЛ развитой на тезаурусном уровне сформированы стратегическая и пред-
метная компетенции, и владение ИЯ развито на уровне насыщенности и адекватного 
выбора. Всё это происходит при условии, что в качестве языкового материала прини-
мается первый уровень социокультурной лексики в виде понятий, крупных концептов, 
идей, их упорядоченной, строгой иерархической системы и устойчивых стандартных 
связей между ними, выраженных в высказываниях, дефинициях, афоризмах, крылатых 
выражениях, пословицах и т.п.

И, наконец, у ЯЛ на мотивационном уровне её развития сформирована социокуль-
турная компетенция, а владение ИЯ развито на уровне адекватного синтеза. Всё это 
возможно посредством применения в качестве учебного языкового материала второго 
уровня всевозможных коммуникативно-деятельностных потребностей, условий сфер об-
щения и особенностей коммуникативных ситуаций и образов, символов прецедентных 
текстов культуры.

Экстраполируя лингводидактическую структуру ЯЛ, состоящую из единиц, отно-
шений и стереотипов, мы пришли к выводу, что обучение единицам – словам, поня-
тиям и коммуникативно - деятельностным потребностям – с одной стороны, и парал-
лельное проникновение обучаемыми в отношения между этими единицами на основе 
практикуемых стереотипов на каждом уровне – с другой стороны, и создает методичес-
кое обоснование или же модель обучения социокультурным знаниям для дальнейшего 
формирования социокультурной компетенции. 

Разрабатываемая модель отражает цели, направленные на качественный прогресс 
обучаемого - субъекта (в виде соотнесенных элементов, таких как ЯЛ, компетенции, 
уровни владения языком, чувство языка) и пути / средства достижения этих целей - 
объект (в виде структуризации обучения ИЯ в соответствии с трёхуровневым дидак-
тическим языковым материалом, трехуровневым социокультурным словарем и акаде-
мическими дисциплинами). На этом основании предлагаем определить данную модель 
следующим образом: Уровневая модель обучения иноязычным социокультурным 
знаниям как основа для формирования социокультурной компетенции. Она пред-
полагает:

1) формирование вербально-семантического уровня ЯЛ, владение иностранным 
языком на уровне правильности и интериоризации, и формирование языковой 
и речевой компетенций, с принятием в качестве учебного языкового матери-
ала нулевого уровня социокультурной лексики в виде социокультурных слов, 
грамматико-парадигматических, семантико-синтаксических отношений между 
ними, ассоциативных связей между ними и стандартных словосочетаний, простых 
формульных предложений и клише. 
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2) формирование ЯЛ на тезаурусном уровне её развития, формирование стра-
тегической и предметной компетенции, и владение иностранным языком на уровне 
насыщенности и адекватного выбора, с принятием в качестве языкового материала пер-
вого уровня социокультурной лексики в виде понятий, крупных концептов, идей, их упо-
рядоченной, строгой иерархической системы и устойчивых стандартных связей между 
ними, выраженными в высказываниях, дефинициях, афоризмах, крылатых выражениях, 
пословицах , и т.п.

3) формирование ЯЛ на мотивационном уровне её развития, формирование социо-
культурной компетенции, владение иностранным языков на уровне адекватного синте-
за, посредством применения в качестве учебного языкового материала второго уровня в 
виде всевозможных коммуникативно-деятельностных потребностей, условий сфер об-
щения и особенностей коммуникативных ситуаций и образов, типовых символов текстов 
культуры и т.п.

Формирование первой группы элементов уровневой модели не предполагает соци-
окультурного образования, а лишь создание предпосылок для него. Поэтому, наряду с 
теми языковыми дисциплинами, которые обеспечивают формирование языковой компе-
тенции, таких, как фонетика, грамматика, общая лексика, общие вводные теоретические 
курсы, предлагаем включить в учебный план на данном уровне модели дисциплины, 
создающие фон, основу для социокультурного образования. Это могут быть вводные 
курсы общей культурологии, искусствоведение, политология и другие. 

Когда речь идет о формировании второй группы элементов уровневой модели, мы 
уже отмечаем развивающуюся на тезаурусном уровне ЯЛ, и превращение индивидуаль-
ной картины мира в картину мира носителя иностранного языка. Поэтому, нам пред-
ставляется разветвление учебного плана в двух направлениях. С одной стороны, следует 
отметить дисциплины, которые развивают речевую компетенцию и формируют уровень 
интериоризации знаний иностранного языка – а именно конверсация, аудирование, чте-
ние, и т.п., а также дисциплины, способствующие формированию социокультурной ком-
петенции и уровня адекватного выбора, такие как цивилизация, история языка, литера-
тура. С другой стороны, картину мира носителя иностранного языка можно изменить 
посредством включения в учебный план сквозной программы по междисциплинарно-
му социокультурному развитию студентов средствами иностранного и родного языков. 
Здесь следует отметить такие предметы, как практическое культуроведение, культурове-
дение со-изучаемых стран, и др. 

И в случае формирования третьей группы элементов уровневой модели – социо-
культурной компетенции, мотивационного уровня ЯЛ и пр. – следовало бы осущест-
влять объединение различных дисциплин, как предлагалось ранее. Объединение таких 
дисциплин как литература и культурологическое образование в области искусства и 
«духовной» жизни изучаемой национальной культуры, история языка и социальная, по-
литическая и экономическая сфера страны, цивилизация и современная жизнь страны 
изучаемого языка, диалектология и региональные или континентальные характеристики 
языка вместе предрасполагают, как отмечалось ранее, к формированию социокультур-
ной компетенции. 
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Разрабатываемая уровневая модель обучения социокультурным знаниям была пред-
ставлена в следующей графической форме:

таблица №1. Уровневая  модель обучения иноязычным социокультурным зна-
ниям как основа для формирования социокультурной компетенции 

УРОВНИ МОДЕЛИ НУЛЕВОЙ ПЕРВыЙ ВТОРОЙ
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деятельностные 

потребности,

отношения
грамматико-парадигматические, 

семантико-синтаксические 
отношения

их упорядоченная, строгая 
иерархическая система

условия сферы 
общения и особенности 

коммуникативных 
ситуаций

стереотипы

ассоциативные связи между ними 
и стандартные словосочетания 

простые формульные 
предложения и клише

устойчивые стандартные 
связи, такие как высказывания, 

дефиниции, афоризмы, крылатые 
выражения, пословицы, и т.п.

образы, символы 
прецедентных текстов 

культуры.

Компетенции 
социокультурная компетенция  

языковая речевая 
предметная стратегическая

уровень развития языковой 
личности

НУЛЕВОЙ
(вербально-семантический 

уровень ЯЛ)

ПЕРВЫЙ
(тезаурусный уровень ЯЛ)

ВТОРОЙ
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уровень ЯЛ)

уровень владения языком согласно 
лингводидактической модели

уровень правильности, 
уровень интериоризации

уровень насыщенности, уровень 
адекватного выбора

уровень адекватного 
синтеза

чувство языка - - +
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соцокультурным знаниям
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дисциплинами страны 

изучаемого языка

аудирование, чтение, 
цивилизация, конверсация, 
история языка, литература  

интегрированная с 
культурологическими 
дисциплинами страны 

изучаемого языка

объединение 
дисциплин, 
касающихся 
социальной, 

политической, 
экономической сферы 
страны, национальной 
культуры, современной 
жизни, цивилизация, 

диалектология, 
литература
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Как видно из таблицы, по вертикали расположены три уровня и соответствующие 
им элементы. Возьмем, на пример, нулевой уровень: ему соответствует нулевой уро-
вень социокультурного словаря, в качестве единиц лингводидактического материала 
выступают слова, в качестве отношений между ними – грамматико-парадигматические, 
семантико-синтаксические отношения, и т.д.

По горизонтали, таблицу следует читать следующим образом. Модель состоит из 
компонентов трех классов: 1) задачи (обучение социокультурным знаниям посредством 
применения трехуровневого лингводидактичесокого материала); 2) цели (качествен-
ное развитие личности обучаемого – субъекта, его социокультурный рост, расширение 
картины мира, формирование готовностей социокультурной компетенции параллельно 
с поэтапным развитием языковой, речевой, предметной и стратегической компетенций, 
развитие чувства языка и повышение уровней владения языком) и 3) дисциплины (или 
же возможный путь решения задач и достижения целей модели в условиях высшего об-
разования на факультетах иностранных языков).

Следует отметить, что данная модель была экспериментально исследована. В 2007 
году, в Государственном Институте Непрерывного Образования Молдовы, в двух груп-
пах (экспериментальной и контрольной) был проведен эксперимент, состоящий из трех 
циклов: 

1. диагностический (предэкспериментальный) цикл, в течении которого было 
выявлено, что а) знания социокультурной лексики, даже у студентов, чей уровень владе-
ния иностранным языком соответствует  традиционному среднему, были оценены в ре-
зультате диагностического среза как знания социокультурной лексики на нулевом уров-
не; б) при интерпретации незнакомых социокультурных знаний, студенты основывались 
либо на дословном переводе, либо на социокультурных знаниях о своей стране и о мире 
в целом; в) влияние картины мира носителя родного языка на толкование незнакомого 
социокультурно окрашенного высказывания растет по мере роста количества, а также и 
уровня сложности незнакомых социокультурно окрашенных словарных единиц.

2. экспериментальный цикл – обучение, которое имело целенаправленный, систе-
матический характер в экспериментальной группе и спорадический – в контрольной.

3. постэкспериментальный цикл, в результате которого было выявлено, что 
социокультурный материал хорошо усваивается, и что применяемая модель при кон-
текстуальном обучении социокультурным знаниям на основании близких от реальности 
социокультурных ситуаций, является одним из путей, с помощью которого возможно 
достичь успешное обучение социокультурным знаниям и создать предпосылки для по-
следующего формирования социокультурной компетенции. Свидетельством тому могут 
послужить следующие данные: Сравнивая такие показатели как 35,5 % и 78,5% на ну-
левом уровне, 10 % и 72,5% на первом уровне или 3,8 % и 43,2%  на втором уровне, 
можно заметить, что, благодаря экспериментальному обучению, уровень присутствия 
социокультурных знаний у студентов экспериментальной группы поднялся соответ-
ственно в 2,2 раза на нулевом, 7,2 раза на первом и в 11,3 раза на втором уровнях. 

В итоге, целесообразно отметить, что социокультурные знания должны быть 
включены в учебные планы как рекомендуемые для усвоения как активной, так и пас-
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сивной лексики. Практическим пособием может явиться курс «Основы межкультурной 
коммуникации».
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оСоБЛивоСті нЕвЕрБаЛЬноЇ КомуніКаЦіЇ ЯПонЦів 
(лінгвосоціокультурний аспект) 

 
Настоящая статья продолжает серию проведенных ранее исследований, 

посвященных национально-культурной специфике японского этноса.
В данной работе рассматривается ряд вопросов из сферы невербальной речи япон-

цев, предлагается классификация существующих кинесических и проксемических ее осо-
бенностей. 

Ключевые слова: японский язык, невербальная коммуникация, национально-
культурная специфика.  

Present paper continues to carry out the research, devoted to the national and cultural 
specificity of Japanese.

The article handles some problems concerning Japanese non-verbal communication, 
suggests the classification of non-verbal peculiarities of Japanese language.  

Key words: Japanese language, non-verbal communication, national-cultural specificity.

Соціальний попит на вивчення японської мови в Україні збільшується з кожним ро-
ком. Цей попит обумовлений багатьма факторами: постійною динамікою розвитку дво-
сторонніх україно-японських зв’язків в економічній та гуманітарній сферах, а також на 
міждержавному рівнях; стійкий позитивний імідж Японії як високорозвинутої країни з 
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багатою історико-культурною спадщиною тощо. Таким чином, кількість тих, хто хотів 
би безпосередньо долучитися до процесу пізнання Японії також зростає. Відтак, зростає 
кількість бажаючих знати японську мову, адже, як відомо, знання іноземної мови – це 
найефективніший спосіб долучитися до культури тієї країни, мова якої вивчається.

Сучасна методика викладання японської мови в Україні знаходиться на етапі ста-
новлення. Оскільки кількість фахівців, які володіють цією мовою обмежена, відтак – об-
меженим є коло фахівців-викладачів, а отже розвиток методики викладання саме япон-
ської мови як науки не є настільки ж динамічним, як, скажімо, мов індоєвропейської 
мовної групи. Усі здобутки в цьому сегменті зосереджені переважно навколо практичних 
розробок японською мовою, мета яких – полегшити її вивчення. Що ж стосується такого 
аспекту як невербальна комунікація японців, то на сьогодні в Україні, на жаль, не існує 
жодної роботи, присвяченої даному питанню. Таким чином, власний досвід викладання 
японської як першої іноземної мови у мовному вищому навчальному закладі, тобто роз-
рахунок на задоволення практичних потреб як студентів так і викладачів з одного боку, 
а з іншого – незадовільний стан сучасної методики викладання японської мови в Україні 
загалом, та такого її аспекту як невербальна комунікація зокрема, обумовили актуаль-
ність даної роботи. У рамках нашого дослідження спробуємо розв’язати таку низку за-
вдань:

• розглянути особливості невербальної комунікації японців;
• детально дослідити ті явища невербальної комунікації японців, які мають най-

більше значення для вивчення японської мови  (жести, вираз обличчя, погляд та по-
ставу);

• запропонувати ефективні шляхи впровадження описаних явищ у навчальний про-
цес у мовних вищих навчальних закладах України.

Проаналізувавши сучасні джерела, присвячені питанню викладання невербального 
аспекту японської мови в країнах СНД та Японії (роботи С. В. Невєрова, Н. Н. Рогозної, 
П. С. Тумаркіна, Мацура Акі, Хонна Нобуюкі та ін.), ми дійшли висновку, що навчання 
невербальній комунікації розглядають як невід’ємний аспект навчання іноземної мови. 
Проте, через певні об’єктивні обставини (часова обмеженість аудиторного навчально-
го процесу, кількість практичних занять, яка зменшується з кожним наступним курсом, 
відсутність адекватних розробок, присвячених методиці викладання саме невербального 
аспекту японської мови) цей сегмент японської мови, як правило, ігнорується. 

Невербальна комунікація, якщо розглядати її зміст, включає як поняття «мова», так і 
поняття «культура», це яскраво демонструє нам таке явище японської мови, як «айдзуті». 
Айдзуті широко використовується носіями мови у процесі комунікації, скажімо більше: 
без використання цього явища у мовленні спілкування просто не відбудеться. Тлумачен-
ня значення слова «айдзуті» (як безеквіваентна реалія воно не має дослівного перекладу 
українською) передбачає певний набір вербальних та невербальних засобів для підтри-
мання комунікативного акту. До перших відносимо слова-повтори, перепитування, які 
не передбачають відповіді, уточнення, вигуки тощо (слова типу そうですか、そうな

の、ああ！、はいтощо), до других – цілу низку рухів та жестів (поклони, кивання го-
ловою тощо). Володіння іноземцями мистецтвом вести спілкування японською мовою,  
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застосовуючи елементи айдзуті, свідчить про високий рівень володіння японською мо-
вою загалом.  

Структура невербальної комунікації передбачає певні складові. До них ми відноси-
мо (за Хонна Нобуюкі):

1) поведінку співрозмовника (жести, вираз обличчя, погляд та поставу);
2) дистанцію між співрозмовниками;
3) дотик;
4) запах співрозмовника;
5) одяг співрозмовника;
6) навколишню атмосферу, в якій відбувається розмова;
7) мовленнєві інтонації [1: 252].   
Звичайно, як елементи невербальної комунікації, усі згадані вище позиції склада-

ють великий інтерес, особливо з огляду на япономовне середовище. Проте вважаємо, 
що для методики викладання японської мови, зокрема її лінгвосоціокультурного аспекту, 
найбільш актуальними є поведінкові складові невербальної комунікації: жести, вираз об-
личчя співрозмовника, його погляд та постава.

У повсякденному житті японці зазвичай використовують дуже багато жестів. У єв-
ропейців, стеоретипізованих певними уявленями щодо мовленнєвої та немовленнєвої 
поведінки японців, але необізнаних з їх манерою вести бесіду, інколи складається хиб-
не враження, що у порівнянні з європейською культурою, японській притаманна менша 
кількість жестів. Хоча це досить хибне враження, адже японці, на противагу європейцям, 
намагаються робити все тихіше та непомітніше, але за кожною «неозвученою» дією сто-
ять певні сигнали, зрозумілі носіям японської культури, але незрозумілі, а тому часто 
і непомітні чужинцям. Адже кожний жест, як і лексична одиниця, має певне значення, 
тому обмінюватися ними можна і замість слів. І якщо обидва співрозмовники належать 
до однієї етнокультури, то навіть при активній жестикуляції непорозуміння між ними ні-
коли не виникає (виключення складають лише представники діаметрально протилежних 
соціальних груп). Але іноземцю, який не володіє невербальним аспектом мовлення, як 
правило, доводиться здогадуватись, про що йдеться лише з контексту. 

У багатьох випадках жести, супроводжуючи мовлення, надають йому більшої 
емоційності, підсилюють його; жестом інколи можна передати певний таємний зміст. 
У кінесиці досліджена, описана та типологізована велика кількість жестів. Японськи-
ми методистами виокремлена спеціальна група жестів, що складають певний мінімум і 
практикуються на заняттях з японської мови для іноземців. Це – так звані символи (エン
ブレム), яким притаманна конкретна форма та конкретне значення [1: 253]. Це не є інди-
відуальні, соціальні або професійні жести, вони складають конкретну групу і відносять-
ся до загальновживаної лексики. Наведемо деякі приклади жестів-символів, характерних 
для японського усного мовлення.

Займенник «я» 私、僕передається за допомогою прикладання вказівного пальця до 
кінчика носа; «сердитися, сердитий» 怒る– до лоба підносять два вказівних пальця; «не 
можна! Не так!» ダメ – два-три короткі махи долонею зі сторони в сторону; «гангстер, 
мафіозі» ヤクザ – вказівним пальцем проводять зверху вниз по щоці лінію, яка симво-
лізує шрам; «злодій, красти» スリ、スリする – вказівний палець піднятої перед собою, 
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або повернутої вниз долоні декілька разів згинається; «підлабузник» ごますり– стис-
нутою в кулак долонею робляться два-три горизонтальних кругових рухи над долонею 
іншої руки; «прохання» お願い – дві руки складаються перед грудьми на кшталт молит-
ви; «звільнення»くび – ребром долоні проводять по шиї так, ніби відрубають голову; 
«домовленість»約束 – мізинці співрозмовників зчіплюються; «поразка, капітуляція» 降
参 – дві руки піднімаються вгору; «безтурботне, забезпечене життя» 左うちわ – так, 
ніби тримаючи у руках кругле японське віяло, роблять удавані обмахування; «сумніви, 
підозра» まゆつば – кінчиком вказівного пальця, символічно змоченого слиною, тор-
каються однієї брови; «спір, бійка» けんか – два вказівних пальці схрещують на рівні 
грудей на кшталт мечей у поєдинку [1: 253; 2]. Наведені вище жести можуть вживатися 
як супроводжуючі елементи мовленнєвої комунікації, так і цілком самостійно. Напри-
клад, у тих випадках, коли комунікаця з тих чи інших причин ускладнена (шумні або, 
навпаки, тихі місця; ситуації, вимагаючі обережної поведінки співрозмовників; випадки, 
коли хтось із співрозмовників відчуває неприпустимим висловлюватись вголос тощо). 
Доведено, що вживання жестів, які є зрозумілими обом співрозмовникам, зближає їх, дає 
відчуття «ліктя», інтимності.  

Проте, існує певна небезпека непорозуміння між співрозмовниками, які належать 
до різних культур, але вживають однакові жести-символи. Наприклад, жести типу «ОК» 
та «іди геть!», притаманні європейській культурі, та «гроші» і «ходи сюди!», притаман-
ні японській культурі. Так, жест, який означає «гроші» зазвичай передається японцями 
шляхом складання великого та вказівного пальців колом, а «ходи сюди!» – через махи 
зап’ястям руки зверху вниз у напрямку співрозмовника, що викликає у європейців не-
адекватне тлумачення. Крім того, не варто забувати і про наявність так званих «вульгар-
них» жестів, які також вважаються загальновживаними. До останніх належать жести, що 
передають інтимну сферу людських стосунків, кримінальне значення тощо.

Таким чином, якщо виходити з розуміння необхідності навчати студентів-японістів 
основам невербальної поведінки японців, потрібно брати до уваги, що недостатньо 
лише розкрити значення та продемонструвати той чи інший жест-символ. Викладачу, 
по-перше, необхідно добре орієнтуватись у кінесичних особливостях японської мови, 
а на етапі введення того чи іншого жесту давати необхідне додаткове тлумачення: чи є 
даний жест загальновживаним, чи немає у значенні додаткового «непристойного», або ж 
вульгарного фону. Ці знання ми можемо віднести до так званих фонових знань, які разом 
із лексикою культурологічного забарвлення складають соціокультурну компетенцію сту-
дентів мовних вищих навчальних закладів �. 

Вираз обличчя, як ще один елемент невербальної комунікації, є актуальним у тих 
випадках, коли йдеться про додаткові смислові нюанси, які неможливо передати вербаль-
ними засобами. Особливо це стосується тих випадків, коли один із співрозмовників має 
намір приховати істинний зміст свого висловлювання. Такі ситуації є досить типовими 
для японської комунікації, особливо для сфери офіційно-ділових та професійних стосун-
ків. Тут мова йде про т.зв. явище «меседжевого контролю» メッセージ・コントロール
[1: 257], коли істинні емоції приховуються з тих чи інших причин. Причому, як правило, 
така поведінка продиктована не стільки особистісними стосунками між співрозмовни-
ками, або ж індивідуальними характеристиками мовців, скільки самою ментальністю 



281

етносів, обумовленою певними культурними чинниками. Іншими словами – такі правила 
поведінки індивідів встановлює культура спілкування, притаманна певній нації. Пере-
можниці японських конкурсів краси, як правило, не виявляють на публіці великої радос-
ті, в даному випадку більш прийнятними будуть сльози радості. Натомість, дівчата, які 
зайняли відповідно друге та третє місця, не виявляють свого розчарування, приховуючи 
істинні почуття за маскою радощів. Також «меседжевий контроль» може мати місце у 
професійній сфері, коли, наприклад, лікар приховує свої почуття щодо тяжкохворого па-
цієнта. Японський дослідник Хонна Нобуюкі пропонує такі три способи контролю над 
емоціями:

• регулювальний, – коли людина коригує власні емоції, як правило, негативні. По-
чуття страху, невпевненості, злості, розчарування тощо замінюються доброю самоіроні-
єю, або ж здоровим сміхом;

• дозувальний, – коли людина силою волі зупиняє ті чи інші почуття, замінюючи їх 
протилежними. Цей спосіб найбільш ефективно застосовується японцями в офіційно-
діловій сфері;

• напускний, – коли людина, всупереч ситуації, не має певних почуттів, або емоцій, 
проте «надягнувши маску», поводиться відповідно. Наприклад, у ситуації передчасної 
смерті співробітника, коли японець чомусь не відчуває закономірної скорботи, Хонна 
Нобуюкі пропонує «надягати на обличчя маску скорботи» [1: 257].

Звичайно, на відміну від жестикуляції, іноземцю доволі важко опанувати мисте-
цтво поводитись по-японськи, «одягаючи маску», особливо в рамках аудиторних занять з 
японської мови. Хоча певний лінгвосоціокультурний матеріал, який би знайомив студен-
тів з такими особливостями невербальної комунікації, повинен мати місце.

Останнє, на що звернемо увагу в контексті особливостей невербальної комунікації 
японців – погляд та постава. На сьогодні це питання є досить розкритим як у суто науко-
вих дослідженнях, присвячених японській культурі та етикету, так і науково-популярних 
працях. Зазначимо лише, що японці намагаються уникати прямого погляду в очі співроз-
мовника, вважаючи це непристойним та безцеремонним. Представникам європейської 
культури інколи стає ніяково від манери японців дивитися не в очі партнера, а в область 
між його носом та ротом. Непідготовлених іноземців може збентежити даний факт, адже 
здається, що щось не в порядку саме там, куди спрямований погляд візаві. Відтак, у єв-
ропейців виникає відчуття непевності, а у японців, від прямих поглядів, до яких звикли 
відкриті представники інших культур – відчуття нав’язливості. Хоча справа тут лише у 
культурних розбіжностях.

Те ж стосується і постави. Правила етикетної поведінки японців передбачають ве-
лику кількість поклонів, крім того, ввічливим вважається тримати спину трохи округ-
лою, ніби принижуючи власну особу. Така постава зовсім нехарактерна для європейців 
і може викликати в останніх неприємні відчуття підлабузництва, або ж нещирості, хоча 
це зовсім не так.

Таким чином, детально проаналізувавши кінесичні та проксемічні особливості 
японської невербальної поведінки, ми дійшли таких висновків:

1. Виходячи з нашого розуміння основних завдань сучасної методики викладання 
іноземних мов, які передбачають формування всебічно розвинутої мовної особистості, 
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вважаємо доцільним ввести у практичні аудиторні заняття з японської мови студентів 
початкового ступеню навчання мовленнєвого матеріалу культурологічного забарвлення, 
спрямованого, зокрема, на ознайомлення їх з кінесичними та проксемічними особливос-
тями японської мови.

2. Розробка спеціального курсу, побудованого на культурологічних матеріалах япон-
ською мовою, із застосуванням сучасних технічних засобів (навчальних відефільмів, 
комп’ютерних програм та матеріалів мережі Інтернет) є доцільним та перспективним 
впровадженням у навчальний процес.

3. Продовження наукових досліджень на відповідну тематику лише сприятиме роз-
витку сучасної методики викладання японської мови в Україні.
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о ПроБЛЕмаХ ПрЕПодаваниЯ руССКого ЯЗЫКа  
КаК родного При оБучЕнии гуманитариЕв   

в нЕФиЛоЛогичЕСКиХ вуЗаХ

В статті розглядаються нові підходи до організації викладання російської мови в 
нефілологічному вузі для забезпечення високого рівня професійної підготовки фахівців 
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гуманітарного профілю з урахуванням сучасних реалій. Для підготовки висококваліфі-
кованих кадрів необхідно повернення до серйозного вивчення російської словесності, і в 
першу чергу – до всебічного розгляду сутнісних характеристик російської мови як пер-
шоелементу національної культури. Відродження інтересу до рідної мови і піднесення 
мовної культури в російському суспільстві можливе лише при умові просвітницького 
напрямку учбових курсів з русистики та при включенні в освітні програми з російської 
мови, як рідної, широкого переліку тем культурно-історичного напрямку.

Ключові слова:  культурно-історичний напрямок навчання, рівень мовної культури.
The article dwells on new approaches to organization of teaching the Russian language 

at a university with no philological profile, with the purpose to secure high level of professional 
training of specialists in humanities, with regard for present-day realities. To form highly-
qualified staff, it is necessary to resume profound investigation of the Russian philology, in 
the first place, comprehensive exploration of essential characteristics of the Russian language 
as a backbone of the national culture. The revival of interest in the native language and 
development of verbal culture in the Russian society is possible only on the condition of setting 
enlightenment goals, when devising training courses in Russian language and literature, and 
inclusion of a broad spectrum of subjects of cultural and historical orientation in educational 
programmes of Russian as a native language.

   Key words: cultural and historical orientation of training, level of verbal culture.

Эффективное обучение русскому языку разных категорий учащихся традиционно 
является важной и сложной задачей, решение которой возлагается на образовательные 
учреждения всех ступеней, в том числе, разумеется, и на высшую школу. Очевидно, 
что каждый этап социально-экономического развития по-своему должен формулиро-
вать основные требования к уровню освоения студентами учебных предметов в свете 
главных целей, поставленных жизнью перед обществом и перед всей системой высшего 
образования. Однако во все времена выпускник вуза получал настоящее признание в 
глазах окружающих лишь в том случае, если положительно оценивался по следующим 
двум принципиально важным позициям – высокий профессионализм и общая культура, 
включающая в себя и представление о достаточно высокой речевой культуре  - в пись-
менном и устном её воплощении. 

Мы справедливо много внимания уделяем вопросам результативного обучения 
студенческой молодёжи иностранным языкам, мы серьёзно озабочены методическими 
проблемами преподавания русского языка как неродного и как иностранного. Но в ещё 
большей степени нам следует преумножить активность и сосредоточить  усилия на ре-
шении неотложных задач в системе обучения русскому языку как родному тех студентов, 
которые готовятся стать специалистами в разных областях гуманитарного знания. Эта 
сфера, ставшая в последнее десятилетие чрезвычайно востребованной в России, стре-
мительно развивается, и развивается по преимуществу «вширь», что означает заметный 
количественный рост разнообразных гуманитарных вузов, факультетов, отделений, спе-
циальностей, которые аккумулируют сотни тысяч учащихся, стремящихся получить не 
только первое, но и второе высшее образование в гуманитарной сфере. При этом прак-
тика обучения русскому языку пришедших в вуз молодых людей нередко на местах  
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такова, что качественная составляющая, которая в первую очередь характеризует уровень 
образованности гуманитария, всё менее соответствует требованиям, предъявляемым 
к высококлассным специалистам, в чьи профессиональные обязанности, помимо все-
го остального, входит безупречное владение родным русским языком. Именно с этой 
функцией многие (не все!) нынешние радио– и тележурналисты, рекламисты, PR-
специалисты, представляющие даже солидные фирмы, не в состоянии справиться в по-
лной мере успешно. Их неединичные речевые ошибки, стилистическая неряшливость, 
злоупотребление штампами и жаргонизмами, а иногда и просто неразвитый языковой 
вкус – это то, что в процессе осуществления публичной деятельности красноречиво 
указывает на отсутствие у молодых дипломированных специалистов необходимой фун-
даментальной базы, основанной на классической традиции систематического, глубокого 
и всестороннего изучения родной словесности. Почему так происходит?

Сегодня подготовкой профессионалов-гуманитариев, в том числе и по новым на-
правлениям бизнес-коммуникаций, активно занимаются как в государственных, так и 
в негосударственных высших образовательных учреждениях, что вызвано, с одной 
стороны, спросом на специалистов такого профиля, а с другой – большой заинтересо-
ванностью самой молодёжи в получении престижной профессии. Повышенный интерес 
к приобретению гуманитарной специальности (юриста, экономиста, менеджера, психоа-
налитика,  пиар-технолога, рекламиста, имиджмейкера и др.) делает эту сферу образова-
тельного «поля» очень привлекательной (хотя и не всегда понятной) в глазах тысяч аби-
туриентов. Следует заметить, что при этом состав претендентов с каждым годом стано-
вится всё менее однородным как в отношении уровня общеобразовательной подготовки 
вчерашних школьников, так и мотивированности их выбора. Известная преподавателям-
русистам ситуация невысокого уровня знаний русской словесности нынешними россий-
скими абитуриентами обрекает вузы на работу с весьма слабым и трудно обучаемым 
контингентом студентов, что особенно обостряет проблему эффективного преподавания 
цикла дисциплин, включающих изучение разных аспектов русского языка. Положение 
усугубляется и тем, что в большинстве высших учебных заведений отсутствует высокий 
конкурс на вступительных экзаменах, и это обусловливает почти беспрепятственное за-
числение на платные вузовские места в первую очередь «платёжеспособных» молодых 
людей, которые отнюдь не всегда проходят даже через такую формальность, как «со-
беседование». Отсеивать студентов на основании отсутствия у них так называемых 
«гуманитарных способностей» теперь и вовсе не приходится. Все эти нерадостные, но 
объективно существующие обстоятельства заставляют преподавателей посмотреть прав-
де в глаза и спросить себя: а возможно ли вообще сделать из подобных первокурсников 
специалистов высокого класса? Ответ напрашивается сам собой: у нас нет выбора, мы 
должны заниматься обучением в вузе тех студентов, какие есть в наличии, поскольку 
другой молодёжи в достаточном количестве в нашем Отечестве сегодня просто нет. А 
для успеха в этом непростом, но жизненно важном деле нам нужно менять саму идео-
логию организации обучения на гуманитарных факультетах, по крайней мере в той её 
части, которая касается места, роли и способов преподавания русского языка как родно-
го. Не секрет, что некоторые влиятельные министерские чиновники, да и представители 
вузовской администрации часто противятся включению в учебный план гуманитарных 
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факультетов или отделений (например, отделения рекламы)  предметов, составляющих 
полный цикл дисциплин по русистике, объясняя такое решение либо сложностью фи-
нансовой ситуации, либо перегруженностью плана и т.п. Считают допустимым огра-
ничиться возможным минимумом и приводят в качестве  аргумента расхожие мнения 
относительно того, что современная молодёжь «устала» от изучения наскучившего ещё 
в школе русского языка и что она, эта самая молодёжь, пришла в вуз за знаниями «новей-
шего» образца. Подобные уловки по сокращению учебного времени, отводимого на по-
лноценное изучение русского языка в разных его преломлениях («Современный русский 
язык», «Русский язык и культура речи», «Стилистика и литературное редактирование»), 
свидетельствуют об опасной недооценке ответственными лицами важности изучения 
студентами гуманитарных специальностей всего комплекса дисциплин, раскрывающих 
разные стороны такого сложного, многогранного и многофункционального явления, как 
русский язык. В настоящее время в сложившуюся практику подготовки кадров для ши-
рокой сферы деятельности гуманитариев нужно вносить существенные поправки. Они 
должны учитывать современные реалии и сводить к минимуму действие разного рода 
неблагоприятных факторов. В частности, их результатом должны были бы стать, с одной 
стороны, существенное увеличение количества аудиторных занятий по русскому языку, 
а с другой – открывшиеся благодаря этому возможности для восполнения «недостаю-
щих звеньев» школьного этапа обучения и для тщательной проработки всех профессио-
нально значимых аспектов русистики, которая  составляет основу любой гуманитарной 
специальности. Наши надежды на коренное изменение ситуации с речевой культурой 
в обществе будут оставаться несбыточными до тех пор, пока мы не откажемся от уста-
ревших подходов и от изжившей себя практики (и в школе, и в вузе) сводить все задачи 
обучения русскому языку преимущественно лишь к одной – к формированию спосо-
бности  учащихся воспринимать родной язык как существующую в синхронном срезе 
систему лингвистических единиц, правил и норм. Несостоятельность такого внеисто-
рического подхода к обучению очевидна; её закономерные проявления – это забвение 
«корней», тенденция к «примитивизму» и «буквализму», обеднение словаря, ошибки 
в осмыслении лексических значений единиц, затруднения в восприятии внутренней 
формы слова, сужение ассоциативных связей и, наконец, - бездумно-потребительское 
отношение к родному языку и общее падение грамотности. Вот так пренебрежение к 
ценностным категориям, составляющим «душу» языка, и утрата просветительской иде-
ологии при организации обучения русской словесности в целом постепенно привели к 
тому, что носители языка -и не только молодёжь - перестали воспринимать свой язык как 
национальное сокровище, созданное предками на протяжении многих поколений. Пора 
восстановить справедливость по отношению к русскому языку как одному из великих 
языков человеческой цивилизации, разделившему в ХХ веке драматическую судьбу его 
носителей. 

Опыт включения в программу обучения гуманитариев широкого перечня тем 
культурно-исторической направленности (например, таких: «История возникновения и 
формирования русского языка», «История появления письменности в Киевской Руси», 
«Процессы складывания литературного русского языка», «Реформирование русско-
го языка в Петровский период» и тд.) показал, что студенческая аудитория встречает 
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рассмотрение подобных вопросов с подлинным интересом. Такая организация работы 
в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Современный рус-
ский язык» позволяет не только восполнить дефицит соответствующих базовых зна-
ний современного студенчества, но вместе с тем помогает изменить отношение к языку 
как явлению, превращая наскучившую «плоскость» родного языка в «пространство» 
самобытной русской языковой культуры. Необходимо подчеркнуть, что учащиеся в 
массе своей с удивлением и любопытством встречают информацию, открывающую им 
глаза на родной язык как плод многовекового коллективного творчества и созидатель-
ной духовной деятельности поколений соотечественников. Большинство студентов, как 
выясняется, испытывает очевидную, хотя и не всегда осознанную, потребность в полу-
чении подобного знания. Смею утверждать, что культурно-историческая информация в 
контексте изучения русистики очевидным образом востребована будущими гуманитари-
ями, правда только там, где она предлагается преподавателями в своем «полнокровном», 
не формализованном, не «засушенном» варианте. И это есть важный для всех нас знак, 
показывающий изначальную, естественную внутреннюю расположенность человека 
(отнюдь не только утончённого или философски ориентированного) к постижению сущ-
ности родного языка. А если это так, то возвращение молодого поколения в лоно родной 
русской словесности может стать реальностью, и тогда станет реальным повсеместное 
возрождение в нашем обществе высоких культурно-образовательных и нравственных 
традиций в отношении родного языка. И русская речевая культура вновь утвердится на 
радио и телевидении, в печатных изданиях, в рекламном деле, в стенах наших школ и 
вузов, в служебных кабинетах, на улице и в быту.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования у студентов-
иностранцев языковой компетенции, лингвокультурной и межкультурной коммуника-
ций. Обосновываются причины возникновения проблем их адаптации в иноязычной сре-
де, которые вызваны противоречиями между представлениями о культуре страны, в 
которую они прибыли на учебу, и реальностью. 

Ключевые слова: языковая компетенция, лингвострановедение, студенты-ино-
странцы, лингвокультурная компетенция.

The paper deals with the question of the formation in foreign students the linguistic 
competence, linguistic-cultural and intercultural communications. The reasons of the problems 
origin their adaptation in foreign environment which are stipulated by the contradictions 
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between the notion about the culture of the country they came to study and the reality are 
grounded in the article.

Key words: linguistic competence, linguistic area studies, foreign students, linguistic-
cultural competence.

Іноземні студенти, які прибувають в Україну з метою отримати освіту за обраним 
фахом, починають своє життя та навчання на підготовчому відділенні. Отже, головним 
завданням, що постає перед викладачами цього відділення, є проблема, яка вирішує не 
лише навчання російській мові, але і адаптацію для подальшого життя та отримання 
освіти у нашій країні. На початковому етапі, на наш погляд, необхідно об’єднати два 
аспекти навчання: формування мовних умінь та розвиток міжкультурної компетенції. 

В останні роки на підготовче відділення для іноземних громадян у Національний 
університет фізичного виховання і спорту прибувають студенти-іноземці здебільшого з 
країн Азії та Близького Сходу. Донедавна Україна асоціювалася у їх свідомості як час-
тина Росії. Вони отримували розрізнені відомості про Україну, менталітет її народу та 
культуру. А з бліц-опитувань, які проводили викладачі кафедри на початку навчального 
року, видно, що студенти не лише не знають ні історії,  ні культури країни, до якої при-
були, а і не готові сприймати її звичаї, побут тощо.

— Що знають студенти-іноземці про культурні особливості країни, до якої вони 
приїздять на навчання?

— Як правило, нічого!
— Як вони уявляють собі Україну?
— Очевидно, мають окремі уявлення з телепрограм, телефільмів, незначних газет-

них матеріалів!
Отже, можемо констатувати, що вони відчувають культурний шок. Це відбувається 

не тому, що наша культура гірша за їхню (чи навпаки), а тому що їх уявлення про куль-
туру України вступають у протиріччя з реальністю. Ж.Дерево писав, що людина «від-
чуває психологічну травму, якщо вона не має можливості подолати ту чи іншу критичну 
ситуацію і якщо вона не може отримати захист, очікувати який прийнято у її культурі. 
Культура у даному разі може визначатися і як внутрішній досвід, і як спосіб пережи-
вання. Психологічні розлади виникають у таких випадках: вони можуть провакуватися 
розладом у соціальних стосунках; неузгодженістю культурних моделей;  вони можуть 
бути самі частиною культури і їм може приписуватися сакральне значення»[6]. Інший 
дослідник Бредфорд Дж. Холл так визначав це явище: «Культурний шок – це відчуття 
загубленості, смутку та зневіри, що виникає у результаті того, що накопичується тягар 
очікувань, яким не дано збутися»[8].

Всі традиційні для всілякої діяльності почуття: розчарування, напруженість, побою-
вання невдачі, задоволення від успіхів, радість у випадку подолання труднощів –  супро-
воджують і вивчення іноземної мови.

Викладачі нашої кафедри працюють за одним з найактуальніших напрямів розви-
тку методики викладання російської мови як іноземної, що пов’язаний сьогодні, на наш 
погляд, з прискіпливою увагою до проблеми міжкультурної комунікації, з посиленням 
акценту на специфіці національної культури та особливостях національного сприйняття 
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оточуючої дійсності. Працюючи у цьому напрямі, ми намагаємося полегшити студентам-
іноземцям знайомство з абсолютно новою для них і тому особливо важкою мовною сис-
темою, а також підтримуємо та підвищуємо навчальну мотивацію і робимо цікавими та 
привабливими заняття. Успіхи, що досягаються завдяки застосуванню сучасних методик 
навчання, пов’язаних з розширенням культурно-мовного світогляду студентів, сприяють 
розвитку та зміцненню позитивного ставлення студентів до вивчення російської мови, і 
в цілому оптимізують навчальний процес. Практичним же результатом такого підходу до 
навчання стає формування у студентів «почуття мови», розуміння зв’язку форми та зміс-
ту, що і перетворюється на міцне підґрунтя для розвитку лінгвосоціокультурної компе-
тенції. Протягом тривалого періоду на кафедрі було накопичено певний практичний до-
свід, сформовано методики навчально-виховної та виховної роботи, які, на наш погляд, 
є найбільш ефективними. У своїй роботі ми керуємося знаннями про те, що засвоєння 
іноземної мови відповідає таким людським потребам:

потреба у комунікації у іншомовному середовищі;— 
потреба в отриманні інформації, знань;— 
потреба у більш глибокому пізнанні дійсності, окремі характеристики якої осо-— 

бливим чином зафіксовані у значеннях слів різних мов;
потреба в естетичному переживанні образного та понятійного багатства слова.— 

Сьогодні ні у кого не виникає сумніву у тому, що вивчати іноземну мову, не врахову-
ючи її культурного змісту, неможливо, оскільки мова є водночас і продуктом культури, і її 
важливою складовою, і умовою існування культури. Протиріччя лінгвокульторологічних 
систем у свідомості студентів не можна зняти будь-якими зовнішніми факторами, але 
можна подолати у динаміці розвитку двомовної свідомості. Разом з цим вирішального 
значення набуває робота, що спрямована на більш глибоке усвідомлення студентами-
іноземцями мотивів опанування російської мови. Одним з наслідків успішності цього 
процесу може стати чинник зрушення мотивів на цільові дії, коли вивчення російської 
мови буде мати самостійну мету і, відповідно, викликати більш глибоку зацікавленість 
до мови і культури українського народу.

Формування лінгвокультурної компетенції студентів, які вивчають російську мову як 
іноземну, передбачає її максимальне наближення до рецепції та продукції мовлення носі-
їв мови. Коли студенти-іноземці прибувають на навчання до нас, їх свідомість повністю 
монокультурна і монолінгвальна,  увесь механізм породження та сприйняття мовлення 
(як усного, так і письмового) налаштований на рідну мову. Все, що вони намагаються ви-
словити російською мовою, незалежно від їх волі, оформлюється у внутрішньому мов-
ленні у вислів рідною мовою з усіма неминучими культурно обумовленими особливос-
тями. Дуже рідко це висловлювання можна абсолютно точно перекласти, частіше воно 
вимагає перекодування з однієї мову на іншу. І саме навчання дії перекодування стає ре-
альним діалогом культур, тому що в даному разі студент змушений порівнювати у своїй 
свідомості образи двох різних культур, що асоціюються зі словами та виразами двох мов 
і правилами вживання цих одиниць у реченнях і відповідних ситуаціях. Складність та 
багатогранність ситуації міжкультурного спілкування, у якій її учасники балансують між 
пошуком та усвідомленням подібного та відмінного, індивідуального та колективного, 
створює ускладнення для вивчення іноземної мови. Але ці ускладнення, з іншого боку, 
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дозволяють розширити поле діяльності викладача та студента, урізноманітнити прийоми 
та види діяльності на заняттях. У кожному окремому випадку ми намагаємося знайти 
метод однозначної характеристики мовних структур, який дозволить розкрити власне 
лінгвістичне значення кожної структури і тим самим забезпечить її безпомилкове вико-
ристання у мовленні. Загальна задача полягає у тому, щоб: 

спочатку виділити загальну лінгвістичну основу для характеристики — 
об’єктивного змісту з даної форми або даної категорії форм мови, що вивчається, у по-
рівнянні з лінгвістичними значеннями аналогічних форм рідної мови;

потім опрацювати всі випадки застосування цієї мовної форми або всі форми — 
даної мовної категорії як єдину систему, всередині якої обов’язково присутній вибір од-
ного значення і відповідної форми.

Дуже важливо принципово не відокремлювати традиційну роботу над словом або 
словосполученням від лінгвокраїнознавчої, тому що остання не замінює попередню, а 
розширює її межі, забезпечуючи самою передачею екстралінгвістичних відомостей ком-
петенцію студентів-іноземців.

Намагаючись допомогти їм досконало оволодіти російською мовою, особливу увагу 
на заняттях викладачі приділяють засвоєнню ними знань лінгвокраїнознавчого характе-
ру, щоб у майбутньому вони могли правильно зрозуміти співрозмовця та збагатити свою 
мову. З цією метою вони намагаються систематизувати лінгвокраїнознавчі та суспільно-
політичні знання іноземців, поглибити їх світогляд, познайомити з різноманітними ас-
пектами розвитку суспільства незалежної української держави на сучасному етапі. Про-
тягом кількох років викладачі кафедри узагальнюють накопичений досвід, проводять 
систематичний аналіз ефективності окремих заходів. Це дозволяє корегувати робочі 
програми, обирати загальну спрямованість роботи, формувати тематику, що відповідає 
інтересам студентів-іноземців. 

Проводячи поступово лінгвокраїнознавчу та культурологічну роботу на заняттях з 
російської мови як іноземної, викладачі спостерігають, як минає культурний шок у на-
ших студентів, як вони відчувають себе більш комфортно у нових умовах, як поступово 
інтегрують у нову культуру, розуміють майже все, і їм все більше подобається спілку-
ватися і навчатися. На певному етапі студенти-іноземці набувають здатності розуміти 
«культурне тло» у діяльності, спілкуванні та фактах (стосовно себе та співрозмовців), 
відкрито та зацікавлено ставитися до явищ та представників своєї і іншомовної культур, 
встановлювати зв’язки між цими культурами і, коли виникає потреба, бути готовим ви-
ступити посередником у міжкультурній комунікації.
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Бабенко О. А. ПОШЛОСТЬ – персональная эстетическая категория  

В. В. Набокова (на материале комедии  «Событие»).  186
Чеботарьова А. М. Художні засоби створення образу ліричного героя  

в поезії Й. Мандельштама.  194
Манаенкова Е. Ф. Диалектическая «пара» рацио-эмоцио в лирике  
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Анненкова Е. С. К проблеме cовременного прочтения классика  

русской литературы Ивана Тургенева.  203
Дмитренко Т. В. Концепция самоубийства в рассказе Л. Андреева  

«Молчание».  213
Тагильцева Л. Е. Слух М. Пришвина.  219

тЕоріЯ і ПраКтиКа ПЕрЕКЛаду

Кредатусова Я. Переклад українського тексту-оригіналу  
торговельно-юридичного спрямування на словацьку мову  
(лексична і граматична трансформація).  224

Тучинский А. В. Формирование переводческой компетенции: презентация и  
интерпретация безэквивалентной лексики славянского мира.  231

Шульженко С. Є. Порівняльний аналіз структури діалогу у японській,  
англійській та українській мовах.  238

Понежда О. С. Структурно-лексичні особливості перекладу фразових  
іменників в сучасних англомовних журналах  «Time» та  «Newsweek».  244

Лєбєдєва Т. Б. Переклад новоутворень-складних слів у військовій  
концептосфері (на матеріалі німецької мови).  248

КуЛЬтуроЛогічний ПідХід до  
виКЛаданнЯ мови і ЛітЕратури

Бурденюк Г. М., Ворник О. И.  Методические особенности обучения  
диалогической речи на начальном этапе изучения английского языка. 255

Юрчук Л. В., Авраменко О. П. Активизация учебной деятельности при  
обучении иностранному языку.  258

Кажигалиева Г. А.  Лингвокультурологическое поле как метод системного  
и комплексного исследования обучения.  262
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Ротарь А. Б. Интегрированное обучение языку и культуре.  268
Бондарчук Т. О. Особливості невербальної комунікації японців  

(лінгвосоціокультурний аспект).  277
Соколова Т. М.  О проблемах преподавания русского языка  

как родного при обучении гуманитариев в нефилологических вузах.  282
Бардіна Л. М., Шепелюк В. Л. Психологічні фактори формування компетенції 

студентів-іноземців під час вивчення російської  мови на початковому етапі.  286
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