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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 37.013.73

Бахтіярова Х.Ш.
(Київ, Україна)

ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В ОЦІНКАХ Д.І. ЧИЖЕВСЬКОГО
У статті розглядаються онтологічні, аксеологічні та епістемологічні питання філософії освіти, які концептуалізовані у філософсько-педагогічній спадщині представника української гуманістики Дмитра Чижевського.
Ключові слова: філософія освіти, онтологія освіти, аксеологія освіти, епістемологія освіти, наукова спадщина, людина європейської культури.
В статье рассматриваются онтологические, акселогические и эпистемологические
вопросы философии образования, концептуализированные в философско-педагогических
трудах представителя украинской гуманистки Дмитрия Чижевского.
Ключевые слова: философия образования, онтология образования, аксеология образования, эпистемология образования, научное наследие, человек европейской культуры.
The present article focuses on certain ontological, axiological, and epistemological issues
of educational philosophy as they are conceptualized in the philosophic and educational works
by Dmitry Chizhevsky – a brilliant representative of Ukrainian humanity.
Key words: philosophy of education, ontology of education, axiology of education,
epistemology of education, scientific heritage, a man of European culture.
Серед плеяди яскравих і оригінальних послідовників християнського моральнодуховного кодексу, який був прийнятий в Україні за часів Київської Русі, поряд із такими
видатними українськими мислителями, як В. Мономах, К. Туровський, Митрополит Іларіон,
Г. Сковорода, П. Юркевич, М. Грушевський, Г. Огієнко, Г. Ващенко та ін., значне місце належить фундатору наукового історико-філософського українознавства Д.І. Чижевському.
Дмитро Іванович Чижевський (1894–1977) народився у м. Олександрія Кіровоградської області. Освіту здобув у Петербузському (1911–1913), Київському (1913–1919),
Гейдельберзькому (1921–1922) та Фрейбурзському (1922–1924) університетах. Його вчителями у галузі філософії були Гіляров, Зеньківський (Київський ун-тет), Ясперс, Риккерт (Гейдельберзький ун-тет), Гуссерль, Гайдеггер (Фрейбурзький ун-тет). У 1935 р. в
Галльському ун-теті захистив докторську дисертацію «Гегель у слов’ян». Викладав філософію та славістичні курси в Празі, Українському Вільному ун-теті, Галльському, Марбурзькому, Гарвардському, Гейдельберзькому, Кельнському ун-тах та інших навчальних
закладах. Д.І. Чижевський був дійсним членом Гейдельберзької та Хорватської Академії
наук, почесним членом багатьох наукових установ. Філософські погляди формувалися
під впливом ідей класичної онтологїі, феноменології, неокантіанства та етнопсихології.
Однією з чисельних проблем його історико-філософських досліджень було питання про
співвідношення між універсальним і конкретно-індивідуальним (унікальним) у культурі.
© Бахтіярова Х.Ш., 2009
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Намагаючись уникнути крайнощів, Д.І. Чижевський вдало поєднує універсалістський
підхід, властивий гегелівській філософії, з «індивідуалізуючою» методологією неокантіанства та ідеями етнопсихології про самобутність національних культур і світоглядів,
про виховання християнської моральності, філософію духа і духовного пізнання.
Засади філософії освіти були викладені Д.І. Чижевським у численних працях, доповненнях, статтях, наприклад: «Логіка» (1924); «Філософія на Україні: спроба історіографії» (1929); «Нариси з історії філософії на Україні» (1931); «Гегель в Росії» (1939); «Я.А.
Коменський і західна філософія» (1939), «Лабіринт світу Яна Коменського» (1940) та
багато інших, які дають підстави стверджувати про надзвичайну широту його інтересів
та енциклопедичний характер освіти.
Адекватно оцінити спадщину Д.І. Чижевського можливо лише в контексті християнськофілософської ноології, на основі головних положень і принципів якої можна обґрунтувати
необхідність побудови розгорнутої філософсько-педагогічної ноології – філософії і педагогіки духовності й духовного пізнання.
Онтологія освіти, зокрема, ноологічно-онтологічний вимір освіти, виражає прояви душевно-духовного людського буття, нашого життя-пізнання у духовно-практичному
освоєнні світу людиною. При цьому освіта за визначенням Д.І. Чижевського – це «особлива
сфера духовної людської буттєвості, творчо-пізнавальної і змістотворчої життєдіяльності»
[1:126]. У цьому контексті освіта розглядається ним як дещо ідеальне, котре виступає насамперед як індивідуальна самобутня форма, образ, ритміка, в межах яких здійснюються
ідеї свобідної творчо-вольової і смислотворчо-пізнавальної діяльності людини.
Так, у дослідженні «Я.А. Коменський і західна філософія» Д.І. Чижевський зазначає:
«Духовно-християнське мислення веде нас до ідеї святості і спасіння, а тому педагогічним завданням буде тут допомога нашому створінню зрозуміти і прийняти в глибину
свого душевно-духовного єства також ідеї універсальної науки, яка ґрунтується на зближенні християнських конфесій, примиренні науки з релігією і політичному звільненні
людства». Про надзвичайну важливість освіти Д.І. Чижевський писав у статті «Значення
Харківського університету в українському духовному житті»: «Висока школа утворює
певну традицію наукової праці, виховує певні кола до наукового думання, утримує традиції духовного життя» [1:127]. Саме цих ідей дотримувався Д.І. Чижевський у своїй
педагогічній практиці, адже, починаючи із 1932 року, він в основному читав лекції і розробляв наукові курси. При цьому, як зазначає дослідник інтелектуальної біографії вченого Ірина Валявко, Д.І. Чижевський багато часу приділяв роботі зі студентами. Він був
елітним викладачем, тобто питання популярності і кількості студентів не були для нього
головними, міг готувати і читати лекції навіть для одного-двох студентів і був щасливий,
коли знаходив взаєморозуміння. Тому не дивно, що багато хто з його студентів згодом
стали професорами і відомими вченими [2:XXY].
Досліджуючи творчість Д.І. Чижевського, необхідно підкреслити його вагомий вклад
в історію педагогіки. Саме завдячуючи йому, були знайдені безцінні рукописи відомого
просвітника, чеського педагога-гуманіста Яна Амоса Коменського. Д.І. Чижевський першим дав коментар до філософських поглядів Я.А. Коменського, називаючи його «єдиним
«пансофом» свого часу, який дуже «вдало, програмно накреслив поєднання загальної
світової науки з християнською вірою» [3:145-152].
6

Висвітлюючи життя і діяльність засновника теорії навчання (дидактики) Я.А. Коменського, Д.І. Чижевський звертає увагу на «лабіринтність світу» видатного дидакта,
поділяє його прагнення до універсалізму, який через універсальну науку та універсальну мову доходив до практичного здійснення: міжнародної організації наукової праці,
примирення науки та релігії, примирення християнських конфесій, а також народів і
держав [3:149]. Ці прагнення цілком відповідали духу того часу і сьогодні знаходять
своє органічне узагальнення в контексті християнсько-філософської ноології. Факт біографії Яна Амоса Коменського, який закінчив своє життя у сані єпископа, Д.І. Чижевський вважав не випадковим, адже, на його думку, душевно-духовна ноологічна робота
людини триває протягом її життя і передбачає як «роботу серця», так і «роботу розуму». Розгляд цих питань перегукується із християнською антропологією П.Д. Юркевича, який теоретично обґрунтував «філософію серця» в християнському сенсі. Взагалі
«кордоцентризм» Д.І. Чижевський вважав національною рисою української філософії,
а тому, досліджуючи проблематику «національної філософії» як специфічну, зумовлену національно-культурним контекстом форми осмислення важливих світоглядних
питань, він не міг залишатися осторонь основних засад аксеології та епістемології
людського життя.
Аксеологія (від грецьк. аxios – цінність, logos – поняття) – вчення про цінності – це
філософська теорія загальнозначущих принципів, що визначають спрямованість людської діяльності, мотивацію людських вчинків. У ноологічному контексті філософська
аксеологія визначає спрямованість людського творчо-вольового духу до Божественної
Істини – Блага – Краси. З цієї універсальної тріади випливають численні вартості людського життя – пізнання, святість, вічність особистісного життя кожної людини. За визначенням Д.І. Чижевського, «встановлення предмету знання, в якому суть та існування
настільки нерозривно пов’язані між собою, що неможливо визнання суті в усіх випадках
без застосування для доведення буття Божого, і лише у поняттях Бога і Всеєдності, або
універсального буття, є глибина прозирання у суть думок» [4:39].
Сьогодні все більше українських учених (філософів, психологів педагогів) усвідомлюють і визначають, що християнські цінності, християнські морально-духовні засади
– це ті чинники, які порятують націю. І справді, важливою передумовою вихованняосвіти-навчання підростаючого покоління на християнських духовно-розумних та
морально-духовних засадах є давня християнська традиція в Україні, що впродовж століть продемонструвала свою високу життєздатність. Так, уже тисячу років культурноосвітня і педагогічна думка в Україні розвивається на основі християнської традиції і
пов’язана із своїм доленосним першоджерелом – Біблією.
Оскільки в українській науково-педагогічній думці проголошений філософськоосвітній імператив «від людини розумної до людини духовної», то варто було б впровадити систему шкільної та вищої освіти таких навчальних курсів, як «Християнська
етика», «Основи ноології», «Основи теології» тощо.
Отже, онтологія й аксеологія освіти, вся культурно-духовна практика навчання і виховання взаємозумовлюються і взаємодоповнюють наше розуміння філософії освіти.
Як свідчили історики Галльського періоду життя Д.І. Чижевського, «з огляду на тематичну різноманітність, високопрофесійний рівень та наукову обґрунтованість лекцій,
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які він прочитав за цей період, можна стверджувати, що він виконував роботу цілого
Інституту славістики, якого на той час у Галлі ще не було» [3:XXІ].
Епістемологія освіти має досліджувати науково-педагогічну концептуалізацію сучасного знання, зокрема, ту, яка відповідала б вимогам сучасної загальної і професійної
освіти, оскільки процес навчання є не лише нагромадженням молодою людиною знань
і вмінь, а й невід’ємним засобом її виховання, формування світогляду, переконань, вірувань тощо. У процесі навчання-виховання задіяні фундаментальні психологічні, ноологічні, творчо-вольові, духовно-пізнавальні здатності людини. Постнекласична наука розширила наші горизонти у розумінні природного буття. Але накопичення різної
інформації у сучасному світі, поява нових когнітивних можливостей людини, зміна
стилів мислення і наукового пізнання, зміна самої науки – все це твориться і виробляється не лише природознавством і технічними науками, але й усією сферою гуманітарних галузей знання.
Багатогранність особистості Д.І. Чижевського розкривається також в його епістомологічних поглядах, які яскраво віддзеркалились в його праці «Лабіринт світу Я.А. Коменського: тематика і джерела»: «У знанні, як і у всьому, що ми любимо й шукаємо, мають бути злиті форма і зміст в деякій єдності» [5:169]. Саме такий принцип був головним
для викладацької діяльності вченого.
Отже, аналізуючи багатогранну наукову спадщину Д.І. Чижевського, слід зазначити,
що філософські студії, які він пройшов у молоді роки, та філософські школи, в яких
йому пощастило навчатись, справили вагомий вплив на становлення та розвиток його
наукових поглядів і відбилися не тільки на його суто філософських працях, а й ціннісносмислових оцінках педагогіки. Як відверто визнав сам Д.І. Чижевський у ювілейному
збірнику 1964 року: «Озирнувшись на зроблене, припускаю, що найдовше зберігатимуть
інтерес до моїх праць чехи: сюди залічую передусім відкриття рукописів видатного чеського просвітника Коменіуса (Я.А. Коменського)… Мої земляки-українці, за поодинокими винятками, того, що я роблю, їх не зрозуміють і не надрукують, позаяк вони безмежно
далекі від марксистської ідеології».
Незважаючи на вагомість постаті Д.І. Чижевського для української культури та
його внесок в її розвиток, наукова спадщина вченого й досі залишається мало дослідженою. Цьому сприяли певні обставини: за радянських часів Д.І. Чижевський
належав до кола заборонених авторів, а його праці зберігали у «спецсховищах», і
тому вони були недоступні пересічному читачеві. Тільки за часів незалежності його
ім’я стало широко відоме в Україні, причому він майже одразу блискавично перетворився із незнаного та заплямованого на загальновизнаного й шанованого. Перегляд минулого у контексті нових умов історичного розвитку вимагає докорінної
зміни концептуальних і методологічних основ філософії, зокрема, філософії освіти.
Ми є спадкоємцями великої духовно-культурної та морально-духовної традиції, прилучення до якої має бути творчо-вольовим і духовно-розумним. У цій традиції чільне
місце посідає філософська і філософсько-педагогічна спадщина великого гуманіста
Дмитра Чижевського.
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СООТНЕСЕННОСТЬ ПОНЯТИЙ «ЧАСТНОГО» И «ОБЩЕГО»
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ
КАТЕГОРИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
У статті робиться спроба прослідкувати процеси формування понять «індивідуальне» та «загальне» на рівні мови. У результаті аналізу певних мовних явищ робиться
висновок, що мислення розвивається як від «індивідуального» до «загального», так і від
«загального» до «індивідуального», що знаходить своє віддзеркалення у поняттях з подальшим вираженням у мові.
Ключові слова: «індивідуальне», «загальне», особові займенники.
The article deals with the process of formation of the notions «the general» and «the
particular» in the language. The analysis of the certain linguistic phenomena makes it possible to
draw a conclusion that thinking develops from «the particular» towards «the general» and vice
versa. These processes find their reflection in the notions which are expressed in the language.
Key words: «the general», «the particular», personal pronouns.
Развитие человечества связано с познанием и осознанием окружающего мира. Исходной ступенью познания являются ощущения, непосредственное созерцание действительности. Основой развития мышления, безусловно, служит материя, но в процессе
развития, мышление отделяется от органической материи и вырабатывает абстрактные
понятия. Тем самым, возникает диалектическая связь между «частным» и «общим».
Процесс формирования понятий, а затем отражение их в системе «знаков» занял
продолжительный период. «В эффективной коммуникации преобразование аналога в
© Финогина Л.Н., 2009

9

знак называется прямой процедурой, а преобразование знака в аналог называется обратной процедурой. Эффективным общение может быть только тогда, когда прямая и
обратная процедуры обеспечивают точную передачу аналога» [1:83].
На лингвистическом уровне слово как знак оказывается, по сравнению с другими
языковыми явлениями, «наименее абстрактной и тем самым наиболее материально
насыщенной языковой единицей» [2:15].
Более высокий уровень абстракции – категория. Категории образовались в процессе
исторического развития на основе материально-производстве-нной практики людей. Они
[категории] являются логическими понятиями, отражающими общие, существенные отношения действительности. Постоянное развитие объективной действительности и прогресс
научного знания изменяют число и содержание научных категорий, которые все более приближаются к полному и всестороннему отражению объективного мира. Эти предпосылки
определяют подвижность, гибкость самих категорий. Не являются исключение6м и
категориальные грамматические значения, т.е. наиболее общие знания, передаваемые
языком и находящие выражения в системной регулярной соотнесенности форм.
Данная работа является попыткой определить соотнесенность «частного» и «общего» в системе некоторых разрядов местоимений в английском языке, трактовка которых
зачастую весьма противоречива [3:229].
Как считает Е.А. Жаборюк, мышление стремится к соединению с материей и в то же
время – к отрыву от нее, причем мышление всегда доминирует над языком [2:8].
Обратимся к системе личных местоимений в английском языке. Как отмечают все
грамматики английского языка, эти местоимения имеют грамматическую категорию
лица, числа, падежа, рода /в 3 лице единственного числа/. По какому принципу шло
на мыслительном уровне разграничение по родам местоимений 3 лица единственного
числа. Этим критерием, на наш взгляд, является ассоциативное разграничение понятий одушевленности-неодушевленности и только потом – по родовым признакам. На
уровне мышления отразилось понятие живой-неживой. Это тот важный, если не самый
важный, параметр в познании окружающего мира, который присутствует как понятие
в мышлении, но не имеет выражения в системной регулярной соотнесенности форм.
Все дело в том, что набор предметов окружающего мира может разниться при ассоциации того или иного предмета с одушевленным или неодушевленным. Кроме того, в ходе
развития общественного сознания возможны изменения в понимании соотнесенности
того или иного предмета с одушевленным или неодушевленным явлением окружающего мира. Это хорошо видно на примере того, как в силу представлений об окружающем мире на определенном этапе развития общественного сознания метеорологические
явления приписывались божеству, к которому относились как к одушевленному существу мужского рода и определяли как he. По мере развития мышления изменялись понятия, которые влекли за собой и языковые изменения для более полного отражения
объективной действительности. Мышление также стремилось к формированию общих
понятий, поэтому стремление к обобщенности привело к употреблению it вместо he,
поскольку it могло быть соотнесено с большим кругом предметов, а употребление he
в указанном случае перестало отражать понимание процессов материального мира.
В местоимении he «частное» превалирует над «общим» в отличие от местоимения it,
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где «общее» превалирует над «частным». В системе личных местоимений «частное»
в самой большой степени отражено в понятии, которое выражено I. Процесс абстрагирования шел, как нам кажется, в следующем порядке; осознание себя – I, осознание
тебя – you, а некий общий признак дал возможность ряду индивидов осознать себя как
we. Диалектический путь развития наряду с объединением предполагает разъединение
и тогда на уровне мышления возникает понятие, которое в языке выражается как they
и является противоположностью понятию, выраженному как we. Надо отметить, что
отождествлять и различать – один из алгоритмов мышления. Интересен тот факт, что
грамматическая категория рода отмечается в английском языке только у местоимений 3
лица единственного числа. Разграничение предметов по этому признаку произошло, на
наш взгляд, потому, что он был самым существенным для конкретизации тех объектов,
которые не входили в круг I-you-we. Этот признак был очевиден в силу конкретизации
экстралингвистической ситуацией и не требовал лингвистического выражения, как и не
требовал такого выражения при формировании понятия, выраженного they, в котором
отражена более высокая степень обобщенности.
На диахроническом уровне существовали и на синхроническом уровне продолжают
существовать в английском языке два омонима; личное местоимение it и указательное
местоимение it. В процессе абстрагирования мышление организует понятия на принципе
обобщенности, но на следующем этапе развития мышления понятия с высоким уровнем
абстракции снова стремятся к конкретизации на уровне языка. Это хорошо видно в предложениях типа «It is such a delight to watch her looking so happy» /D. Sayers/. Следует отметить,
что подобные предложения в лингвистике подверглись едва ли не самым противоречивым
толкованиям [4:140]. Подчеркнем, что в предложениях такого типа it определяется нами
как подлежащее, выраженное указательным местоимением. Оба омонима it на лингвистическом уровне отражают некую субстанциальность, причем эта субстанциальность может
быть выражена в контексте, а может и не находить своего лингвистического выражения. В
процессе развития мышления уровень абстракции понятия достигает определенной степени, при которой в некоторых случаях это понятие не требует лингвистической конкретизации, т.к. экстралингвистический контекст зачастую выполняет эту функцию, например,
It rained. В предложении же «It is hard to forgive him» /J. Mac Donald/ it как подлежащее
«обобщенной субстанциальной семантики» [5:109] требует конкретизации на лингвистическом уровне для достижения цели коммуникации.
Таким образом, в приведенном предложении субстанциальность, выраженная как
to forgive him, конкретизирует it. Налицо взаимопроникновение «частного» и «общего». В результате такого развития в языке непосредственно отражены, сформированные
на уровне мышления, понятия с различной степенью абстракции, объединенные одним суждением. Языковая база, имея определенный набор знаков (в нашем случае,
слов), в свою очередь обслуживает вновь возникающее понятие, поскольку развитие
мышления всегда опережает развитие языка. Мышление приспосабливает уже имеющиеся языковые единицы для выражения суждений о новых процессах материального
мира и выбирает наиболее частотные, как получившие уже апробацию в аналогичных
ситуациях. Среди таких единиц находится и местоимение it с его «обобщенной субстанциальной семантикой».
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Таким образом, проанализировав указанные языковые явления, можно утверждать,
что мышление развивается не только в направлении от конкретного к абстрактному, но
и от абстракций высокого порядка к уровням меньшей абстракции, в чем и проявляется
взаимодействие «частного» и «общего» в процессах материального мира, в частности, в
тех, которые связаны с развитием мышления и языка.
ЛIТЕРАТУРА
1. Будиянский Н.Ф. Психология в управлении и бизнесе. – Одесса: Фенiкс, 2008. –
313 с.
2. Жаборюк I.А., Жаборюк О.А. Проблема психогенези крiзь призму теорії логiкограматичної динаміки // Науковi записки Мiжнародного гуманітарного унiверситету.
– Одеса: Видавництво Мiжнародного гуманітарного унiверситету, 2008. – Вип.. 12.
Ч.1. – С. 5-15.
3. Финогина Л.Н. К вопросу о семантике первого элемента в традиционно безличных
конструкциях современного английского языка // Мова i культура. – К.: Вид. Дом
Дмитрия Бураго, 2001. – Вип. 3. Т. 3. – С. 228-230.
4. Финогина Л.Н. Аппозиционные конструкции в некоторых типах традиционно
безличных предложений // Мова i культура. – К.: Вид. Дом Дмитрия Бураго, 2002.
– Вип. 4. Т. 3. Ч. 2. – С. 139-142.
5. Жаборюк О.А. До питання про спiввiдноснiсть мiж логічною та мовною структурами предикації (на матерiалi слов’янських мов) // Слов’янський збірник. – Одеса:
Астропринт, 1999. – С. 105-111.

УДК: 811.111'42 : 070

Шевченко О.І.
(Запоріжжя, Україна)

ДІЙСНІСТЬ ЯК ЗНАК У АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ
ДИСКУРСІ: ТЕЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Целью нашей работы является определение методологических основ исследования
смыслообразующего потенциала атрибутов действительности как семиотического
феномена. Объектом исследования является англоязычный аналитический публицистический дискурс. Предметом исследования выступает семиотическая функция действительности в процессе телеологически обусловленного процесса смыслообразования
в дискурсе.
Ключевые слова: действительность, знак, публицистический дискурс, смысл, семиотический, телеология.
The aim of this article is to identify the methodology of analysis of sense forming potential
of attributes of reality as a semiotic phenomenon. The object of investigation is the English
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language publicistic discourse of analytical calibre. The subject of investigation is the semiotic
function of reality in the teleologically determined process of sense formation in discourse.
Key words: reality, sign, publicistic discourse, sense, semiotic, teleology.
Метою нашої роботи є окреслення методологічних засад дослідження смислоформуючого потенціалу атрибутів дійсності як семіотичного феномена. Об'єктом дослідження
є англомовний публіцистичний дискурс аналітичного гатунку. Предметом дослідження
постає семіотична функція дійсності у перебігу телеологічно обумовленого процесу
смислоутворення у дискурсі.
До сукупності знаків належить «будь-що, що має значення» [1: 336]. Тобто, у нашому розумінні, знаком може бути фізична субстанція або ментальна (ідеальна) сутність,
як наслідок довільної або мимовільної (підсвідомої) атрибуції їй значення індивідумом
у перебігу комунікативної діяльності як складової діяльнісного буття. Знакова функція
асоціюється перш за все з мовною кодовою системою. Цей факт може пояснювати схильність сучасних мовознавців розглядати лінгвістику як частину семіотики [1: 336]. Проте,
за онтологічними характеристиками знак є інтегруючим поняттям, що залучає концептуальний інструментарій наук, зосереджених, перш за все, на дослідженні психокогнітивних функцій людської свідомості, зокрема на здатності індивіда до чуттєвого сприйняття
дійсності і подальшої категоризації результатів сенсорно-перцептивної діяльності.
В лінгвістичний загал прийшло усвідомлення хибності вузькодисциплінарного підходу до вивчення змістовних характеристик тексту: «Вбачати у художньому тексті лише
явище мови – помилка, бо автор використовує слово тільки як сировину для створення
нової сировини, але вже вищого рівня: образності...» [2: 92]. Данне зауваження стосується, на нашу думку, будь-якого літературно-художнього твору (включаючи публіцистичний) з ознаками образності. Феномен образності є утворенням, що залучає надзвичайно
складний комплекс біолого-фізіологічних, сенсорно-перцептивних, афективних, мотиваційних і когнітивних складників людської свідомості. Це зумовлює необхідність інтегративного підходу до вивчення семіотичних і смислоформуючих процесів у дискурсі.
Ще одним доказом щодо актуальності зазначеної проблематики і необхідності синтезу
підходів до процесів осмислення дійсності як суб'єктивно-авторського образу довколишності у дискурсі є те, що «у лінгвістики і літературознавства як окремих гілок філології
немає об'єктивної відповіді на дуже складне у теоретичному і практичному відношенні
питання про те, як слово (сировинний матеріал мовознавства) породжує художній образ
(сировинний матеріал літературознавства)» [2: 91].
Образ є результатом семіотичних (знакових) процесів, наслідком психокогнітивної
діяльності як осмислення довкілля у вигляді його категоризаії, концептуалізації. Суттю
цих процесів є атрибуція значення об'єктам і явищам середовища і надання особистісного
смислу відношенням між ними (реляційне осмислення). Навіть лінгвопоетика як синтез
лінгвістики і літературознавства хоч і намагається дійти до причин використання автором
певних мовленнєвих одиниць, будучи об'єктивно обмеженою рамками вузькодисциплінарної методології, що охоплює лише «лінгвістичні і поетичні факти тексту» [2: 96], неспроможна відповісти на питання про закономірності і механізми утворення образного ряду у
дискурсі як субстрату, з якого викарбовується смисл при сприйнятті тексту.
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Поняття знака є невідривним від предметної складової дійсності. За традиційним розумінням знак кваліфікується як «матеріальний, чуттєво сприйманий предмет, що вказує
на інший предмет» [3: 394]. Проте, додамо, знакові атрибути може здобувати і ідеальна
субстанція у вигляді системи відносин між фізичними об'єктами. Більше того, на нашу
думку, семіотизація (означення) саме відносин між об'єктами і явищами реальності має
вирішальне значення у формуванні телеологічно зумовленого фінального смислу висловлення: у кінцевому рахунку, найсуттєвішими з точки зору осягнення їх суті є не
предмети, а зв'язки між ними. З точки зору І.З. Цехмістро, який залучає в межах голістичної теорії принципи реляційного підходу, «елементи-об'єкти, що спочатку вводяться
нами (в картину природи) як невизначувані, врешті решт знаходять свою визначеність
через усю сукупність відносин, з ними пов'язаних» [4: 207]. Змістовна реалізація знака
як «матеріалізації мисленневих образів» здійснюється через систему відношень (референційної віднесеності) стосовно «предмета, явища, дії або події, властивості, звязку або
відношення предметів, явищ, дій або подій, сигналізує про предмет, явище, властивість і
т.п., котрий ним позначається» [5: 182, 183].
У психологічних розвідках підкреслюється дуалістична, амбівалентна, квазіінтелектуальна природа сприйняття реального світу і його образного відбиття у свідомості
суб'єкта. З одного боку, сприйняття грунтується на «проксимальній стимуляції», з другого – на досвіді індивіда: сприйняття залучає «форми організації чуттєвості, предметні
значення, попередні знання про світ» [6: 25, 26]. У цьому зв'язку вважаємо за доречне
висловити припущення, що сенсорному і інтелектуальному підгрунтю процеса світосприйняття властиві іманентні семіотично релевантні інтенційні параметри, котрі з необхідністю екстраполюються на суто лінгвокогнітивну наукову парадигму, обумовлюючи
доцільність інтегративного когнітивно-семіотичного підходу до розгляду дискурсивного
смислоутворення.
Осмислення середовища, його концептуально-семіотичне структурування, також необхідність інтерпретації інформації, яка надходить ззовні, неминуче вимагає від індивіда
виконання процедур, пов'язаних з атрибуцією значення фактам дійсності (семіотизацією). Хоча результати реального процесу концептуалізації світу не завжди завершуються
їх вербальним оформленням у свідомості мовця, фіксація їх у тексті потребує розгорнутого наративу, щоб генерувати відповідні образи в уяві читача. Окрім того, автор тексту
«не може виразити себе інакше , як використавши слово для своєї суб'єктивної моделі
об'єктивного світу» [2: 92].
Дискурсивний виклад концептуалізації і категоризації світу, як вторинна семіотична аналогія осягнення реальності, потребує адекватної вербальної репрезентації ще й
з огляду на дифузність різномодальної інформації, яка видобувається у процесі світосприйняття. До того ж розмитість і амбівалентність сенсорно-перцептивних даних, «багатозначність стимуляції почуттів» потребує їх додаткового опрацювання з залученням
поряд з раціональним началом «неусвідомлених умовиводів», що витікають як із індивідуального, так і видового досвіду [6: 25]. Виходячи з антропоцентричних постулатів,
ми вважаємо, що зазначені психокогнітивні інтерпретативні механізми і особливості
концептуально-семіотичного структурування реального світу транспонуються на процеси смислоутворення у семіотичному універсумі дискурсу.
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В раціональній філософії В.Г. Лейбніца та І. Канта онтологічні категорії дійсності
займають особливе місце. За В.Г. Лейбніцем, для цільної і опосередкованої просторовими уявленнями субстанції фізичного світу є характерним те, що вона представлена
ієрархічною і телеологічно організованою системою монад, які «діють», «мають силу»
і підпорядковані гомеостатичній за принципом і телеологічній за функціями ідеї «наперед встановленої гармонії». Причому, ці системні утворення нагадують організми, в
яких монади об'єднуються в «спілки», «агрегати». У структурі цих формувань зазвичай
виявляється «головна» монада, що «оточує себе нескінченною множиною інших, діючи
як їхня ентелехія» («телос» – мета), тобто, як телеологічний чинник розгортання можливості в дійсність [7: 113]. ] Г.В. Лейбніц висуває тезу, згідно з якою «будь-яка монада
– це живе, здатне до внутрішньої діяльності дзеркало, яке відображає універсум зі свого
погляду» [7: 113].
І. Кант тлумачив просторові аспекти дійсності (простір) як апріорі дану людині форму сприйняття чуттєвого досвіду, котра має лежати в основі всього споглядання. Причому він підкреслював суто семіотичні властивості простору як такого, що має «об'єктивну
значущисть стосовно всіх предметів» і розглядав простір «як умову нашого споглядання» [7: 137]. Раціональну просторову впорядкованість світ здобуває завдяки антропному
чиннику: саме індивідуум – носій свідомості, у процесі осмислення, концептуалізації і
пов'язаної з нею семіотизації об'єктів сприйняття привносить в об'єктивний світ смисл,
що виявляється в топологічній, часовій, предметно-процесуальній структурованості.
[Див., наприклад, 8: 106].
За аналогією із монадами В.Г. Лейбніца в межах семіотики виділяють смислоутворюючі структури – своєрідні семіотичні монади: від культури загалом до окремої людської
особистості, котрим притаманне семіотично-інформативне буття і котрі розглядаються
як текст [9: 642]. Ідеї раціональної гносеології В.Г. Лейбніца і І. Канта ми вважаємо
релевантними у вирішенні питань смислоутворення, проблем означення об'єктивної реальності та концептуально-семіотичного структурування дійсності у її дискурсивому
відображенні.
На нашу думку, семіотизація як означення різноманітних субстанційних проявів
об'єктивної реальності здійснюється у вигляді суб'єктивованих (особистісних) телеологічно обумовлених семіотико-інформаційних утворень (конфігурацій, монад), що
виникають у свідомості індивідуума внаслідок перцептивної діяльності як складової
мовленнєвотворчого процесу. Зазначені семіотичні утворення слугують своєрідними позатекстовими немовними системами кодування і декодування інформації. Оскільки складові універсуму виявляються у відчуттях у вигляді перцептивних образів, ці семіотичні
комплекси мають ознаки образної системи кодування (Див., А. Paivio [10]) і функціонують сумісно з вербальним кодом.
Внаслідок сенсорно-перцептивних і логічних операцій світ відображається у свідомості людини голографічно, тобто, у перетвореному, узагальненому і опосередкованому
вигляді. Відображений у свідомості світ не є ізоморфним дійсності, його ментальне відображення «зазнає селекції, деформується, «втрачає» окремі ланки, і разом з тим включає
знання про відсутні елементи, зв'язки і відношення» [6: 16]. Вважаємо, що дискурсивна репрезентація світу як символічної дійсності також зумовлена голографічністю сприйняття.
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Тобто, за своєю адресантно-адресатною природою дискурс припускає дворівневу систему
концептуально-семіотичної структурації універсуму: перший рівень – авторська (адресантна) концептуально-семіотична структурація світу, другий рівень – адресатна (читацька). Проте дискурсивна голографічність має вторинний характер, оскільки дискурс розглядається як
вторинна семіотична система. Це і обумовлює динамізм, рухливість смислоутворення.
З точки зору цілепокладання публіцистичний аналітичний дискурс за своєю суттю є
(у телеологічній термінології) пошуком фінального смислу, який виходить да межі суто
вербального вираження і актуалізація якого потребує активного залучення позатекстових кодових систем. Бажання «видобути» інформацію, що виводить на телеологічне
підгрунтя окремих висловлень і всього тексту, у кінцевому рахунку складає афективномотиваційну основу комплекса рецептивних і когнітивних операцій адресата/читача.
Для підтвердження висунутих гіпотетичних міркувань розглянемо фрагмент тексту
«An unaffordable luxury» [11: 38]. Вербально задекларована ідея у наведеному нижче тексті стосується послаблення зовнішньополітичної активності Великої Британії. Йдеться
про певні поступки позицій у зовнішній політиці країни. Зазначені явища знаходять наступне мовне відображення у тексті: the gentle slide from robustness towards humility; the
country is still at the top table, but not at its centre; the subtle diminution of Britain’s foreign
policy; the parallel recession in Britain’s foreign policy [11: 38].
Паралельно з наведеними вище висловленнями у термінах мовної системи кодування
семіотичне структурування дійсності у єдності її складових виконує функції орієнтаційної бази для читача/адресата у термінах образної кодової системи у дискурсивному семіотичному просторі і відповідає експліцитній вербально задекларованій у тексті статті тезі
про неефективність зовнішньої політики країни. У даному разі ми зосереджуємо увагу
не стільки на власне предметних та соматичних властивостях довколишності, скільки на
пов'язаних з поняттям телеологічності (мотивації, доцільності, цілепокладання) семіотично релевантних відношеннях між ними: просторово-часових, соціально-рольових, каузальних і т.д. Ми можемо спостерігати конвергенцію вербально об'єктивованої і дискурсивно
репрезентованої візуально доступної статичної і динамічної інформації, що «видобувається» з «тексту» дискурсивно відображеного видимого і осмислюваного середовища.
Розглянемо наступний фрагмент як текстуальний відбиток дійсності: At first, only
two podiums were set up for the press conference at the impressively chaotic post-Gaza
summit held, on January 18th, in a golf resort in Sharm el-Sheikh: one for Hosni Mubarak,
Egypt’s president and the host, and one for Nicolas Sarkozy. This did not please the British
contingent, whose plane had already been forced to circle above the Sinai peninsula while the
French president landed. Then, moments before the soundbites were to be uttered, a phalanx
of panicky Egyptians dismantled the podiums and dragged in a dais, some carpets and a long
table. Gordon Brown eventually squeezed in between Jose Luis Rodriguez Zapatero of Spain
and Italy’s Silvio Berlusconi.
It was a vignette that captured the current pitch of Britain’s foreign policy. The country
is still at the top table, but not at its centre; it has a role in fresh crises, but mainly, it seems,
when the firing has ceased [11: 38].
Об'єктами семіотизації, що представлені у даному тексті, постають елементи потенційно нескінченного ряду просторових, часових, предметних, соматичних, діяльнісних
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виявів довкілля. Вони складаються у семіотичні конфігурації і репрезентують калейдоскопічну потенційно безмежну і потенційно семіотично упорядковувану множину
компонентів, де константами виступають суттєві властивості явищ, об'єктів, предметів.
Мотиви ж обумовлюють семіотизацію реляційних зв'язків між об'єктами та явищами і
таким чином забезпечують смислову динаміку, виступаючи прихованою (неявно вираженою) телеологічною перемінною. На нашу думку, телеологічну перемінну як сукупність
бажань, спонукань, мотивів з певною вірогідністю можна «обчислити» на основі проективних методик, виходячи з семіотизованих конфігурацій, які є результатом мотиваційно
обумовлених селективних процедур.
Телеологічно релевантні афективні компоненти людської діяльності (включаючи комунікативну) є невіддільними від мотиваційних складових, оскільки емоція «мотивує,
організує і направляє сприйняття, мислення і дії» [12: 27]. У наведеному тексті емотивний
компонент свідомості як чинник, що організує і направляє сприйняття, об'єктивується
висловленням: This did not please the British contingent. Але у даному випадку постає
одвічне питання, на яке відповісти однозначно непросто: що передує – сприйняття як
складова когнітивного процесу, чи ємоція як телеологічний (вмотивовуючий) чинник.
Керрол Е. Ізард висловлює припущення, що зв'язок між емоцією і когнітивним процесом
є динамічним і двостороннім («реціпрокним») [12: 88]. Таким чином, якщо спробувати
представити процес сприйняття дійсності, відображеної у наведеному тексті, у динамічних стосунках з емотивною складовою свідомості, то у розгорнутому вигляді його можна
кваліфікувати як такий, що протікає у вигляді поперемінного переходу детермінативних
функцій від емоцій до когнітивного процесу і навпаки.
Очевидно, що описана у даному прикладі ситуація припускає попередній візуальний
аналіз середовища, результати якого стимулювали певну негативну емоційну реакцію
(did not please). Зазначена афективна складова свідомості у свою чергу виступила телеологічним чинником, який направляв і визначав процес осмислення і семіотичного
структурування дійсності. Осмислення і наступного означення (семіотизації) зазнали
предметно-просторові складові дійсності, які не відповідають конвенційному або очікуваному стану речей. У першу чергу знаковості набули зміни, відхилення, порушення
норм, конвенційних (у даному разі етикетно або протокольно обумовлених) параметрів
організації ділянок довкілля. Зазначенене явище взагалі відповідає психологічним закономірностям сприйняття довкілля, згідно з якими зміна обставин, новизна слугує чинником, що стимулює зацікавленість і привертає увагу [12: 107]. Наприклад, cуб'єктом семіотизується певний предметний ряд: only two podiums were set up [11: 38], внаслідок чого
утворюється семіотична конфігурація (фігура, семіотична монада) як знаковий феномен,
що стимульований кількісною невідповідністю об'єктів культурним нормам (мається на
увазі наявність лише двох трибун для трьох лідерів країн).
Суто часові і акціональні параметри у просторових координатах дійсності також набувають самодостатньої знаковості як відхилення (або як таке, що суб'єктивно сприймається як відхилення) від певних норм: (The) plane (of the British contingent) had already
been forced to circle above the Sinai peninsula while the French president landed [c. 38].
Характерно, що і корекція відхилень від культурних нормативних положень, також здобуває виразний знаковий статус: A phalanx of panicky Egyptians dismantled the podiums
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and dragged in a dais, some carpets and a long table [11: 38]. Просторова дислокація індивіда в межах соматичної складової довкілля виявляється чуттєвою до семіотичного
осмислення і формується у значущу семіотичну конфігурацію у перебігу смислоформування у дискурсі: Gordon Brown eventually squeezed in between Jose Luis Rodriguez
Zapatero of Spain and Italy’s Silvio Berlusconi [11: 38]. У даному разі, певне авторське
витлумачення сукупності соматичних складових семіотичного простору грунтується на
нормативно обумовленому ефекті невиправданого очікування – антиципації. Припускається, що за вагомістю і статусом прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун мав би
бути у оточенні більш поважних осіб. Врешті решт, сукупність семіотичних фігур, що
базуються на позатекстовій предметній, акціональній і просторово-часовій складових
універсуму як символічної реальності, постає засновком для вербалізованого умовивода щодо реальних зовнішньополітичних позицій Великої Британії: It was a vignette that
captured the current pitch of Britain’s foreign policy. The country is still at the top table, but
not at its centre [11: 38].
Таким чином, семіотизація відображеного у тексті довкілля грунтується на аперцептивному рівні оперування візуальними образами складових дійсності, що утворюють
своєрідний схематизований візуальний тезаурус – сукупність паттернів або гештальтів.
Дані конфігурації є наслідком абстрагування від безпосередніх результатів проксимальної стимуляції, що належать нижчому суто сенсорно-перцептивному рівню сприйняття
феноменального (перцептивного) поля. Зазначена процедура розглядається як співвіднесений з мовним рівнем кодування акт візуальної категоризації дійсності [13: 642],
що базується на здатності людської свідомості абстрагуватися від поточної сенсорноперцептивної інформації про суто фізичні характеристики предметно-просторових, діяльнісних, соматичних складових універсуму.
На нашу думку, на аперцептивному рівні утворені внаслідок сприйняття дійсності
образи об'єктів, явищ і відносин між ними залучаються до телеологічно обумовленої
системи зв'язків, які реалізуються у перебігу потенційно необмеженого семіозису [14:
51]. Процес семіозису здійснюється на тлі семіотичного простору як наскінченної множини компонентів, що мають потенційну здатність формуватися у телеологічно обумовлені семіотичні угрупування (фігури, конфігурації, паттерни, монади, гештальти) відповідно до афективно-мотиваційної бази суб'єкта. Згідно з особистісною значущостю
для індивіда складові реальної дійсності можуть набувати домінантної семіотичної ваги
або бути виведеними на периферію феноменологічного поля, чи навіть ігнорованими.
Нескінченна множина компонентів, з яких складається універсум, являє собою відкриту систему, смислова організація якої може бути осягнена лише вірогіднісно внаслідок
здійснених умовиводів, інференцій, гіпотетико-дедуктивних процедур. Необхідність вірогідніснісного витлумачення смислу складових універсуму як субстанції для образної
системи кодування обумовлена, з одного боку, дифузністю, динамічністю, слабоструктурованістю референційного ряду; з іншого боку, суб'єктивністю світосприйняття, залежного від індивідуалізованої афективно-мотиваційної бази суб'єкта.
На нашу думку, аперцептивний рівень сприйняття реального світу безпосередньо
пов'язаний з телеологічними аспектами смислоутворення у дискурсі, оскільки аперцепція
розглядається як простір формування уявлень про «плановані предметні дії», а візуальна
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інформація слугує засобом орієнтування суб'єкта у середовищі, який співвідноситься з
«формуванням планів складної соціальної поведінки», з «плануванням просторової поведінки суб'єкта» [14: 643, 444]. На нашу думку, у середовищі літературно-художньої
дійсності цей процес грунтується на принципах мімезису і набуває форми вербально
стимульюваного квазісприйняття як асоціативно генерованої образної реконструкції різномодально стимульованих відчуттів.
Подальше дослідження дискурсивного смислоформування у міждисциплінарній
когнітивно-семіотичній парадигмі може бути спрямованим на вивчення семіотичного
потенціалу акціональної складової дійсності.
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СВ1ТЛО ТА КОЛІР: ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ
В этом тексте идет речь о свете и цвете, особенностях их восприятия, описываются
основные направления исследования цвета в различных науках, предлагаются основные
теории формирования основных цветовых терминов (эволюционная; релятивистская;
универсалистcкая), предлагаются перспективные направления дальнейших научных поисков.
Ключевые слова: свет и цвет; теории (эволюционная; релятивистская;
универсалистcкая); перспективы.
This article deals with light and colour, some peculiarities of their comprehension. Some
main direction of their investigation have been described, the review of main theories of basic
colour term’s formation and perspective directions of further scientific investigations have been
proposed.
Key words: light and colour; theories (evolutional; relative; universal); perspectives.
Пізнаючи світ, ми сприймаємо оточуючий світ: бачимо, чуємо чи іншим чином оцінюємо те, що відбувається навколо нас, і, орієнтуючись у просторі, комунікуємо з оточуючим
світом. Основою для цього служить візуальний канал, бо приблизно 80 % усієї інформації
для сприйняття простору люди отримують через зір [1: 418]. Отже, зір як здатність людського організму до сприйняття певних електромагнітних хвиль широкого спектру частоти
(від 40 до 72 сотень-тисячних міліметра) дає змогу сприймати/ використовувати зовнішні
світові та кольорові відчуття для того, щоб орієнтуватися в зовнішньому світі для повсякденних та практичних цілей. Як відомо, зір має два основні субмодуси: колір та світло [5:
79], де визначальним візуальним субмодусом виступає світло. При цьому світло відіграє
також важливу роль у творенні кольорів як продуктів світла. Натомість, колір виступає
«еталонним модусом», який визначається «індивідуальним досвідом» [5: 81] на основі застосування відповідних зразків, прийнятих у певному соціумі, бо важко визначити колір,
не використовуючи зразків. Тому колір – виразна візуальна якість, яка сприймається людиною з часів творення та існування людства і лежить в основі формування його ментальності та стає актуальною характеристикою оточуючої дійсності, де вона закономірно здобуває
ще й символічну прагматику.
1. Основні напрямки дослідження кольору. Розгалужена система кольорів складає
предмет дослідження фізиків, біологів, психологів та ін., а вивчення їх назв і характеристик становить безсумнівний інтерес для мовознавства, філософії, психології, педагогіки та естетики. Природничі дослідження кольору (Платон, Аристотель; Л. да Вінчі; Р.
Декарт, І. Ньютон; Й.В. Гете; Т. Юнг, Г. Гельмгольц, Е. Геринг, Дж.К. Максвел, А. Райт1)
З метою економії місця тут і надалі посилання на загальновідомі праці опускаються. У ряді випадків для часової
орієнтації указуються роки, як правило, у круглих дужках, наприклад (1974).
1
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було спрямовано на пояснення природи кольору, на експлікацію розмаїття барв, що має
практичне вираження в атласах кольорів (Р. Манселл 1905) та, як наслідок, у класифікації
термінів за відтінками, тоном, насиченістю та світлістю [Венкель 2004: 19-20]. У мовознавстві проблема кольоропозначень розглядається у різних аспектах: зв’язок і взаємодія між концептуалізацією кольору носіями мови і розвитком словника кольороназв (Б.
Берлін, П. Кей, Т. Прістлі), семантика позначень кольору у психолінгвістичному аспекті
(О.П. Василевич; А.А. Залєвська; С.І. Григорук, Р.М. Фрумкіна); у дидактичному аспекті
для навчання з використанням кольорової сигналізації (Г. Доман; А.П. Старков; С. БранЛюпан, Р. Коен; Л.В. Биркун; М.В. Денисенко); структурний і семантичний аналіз кольороназв (А.П. Кириченко, В.Ю. Франчук, Т.В. Пастушенко; Т.В. Венкель, С.О. Кантемір
та ін.); історія виникнення та розвитку кольороназв (М.І. Чікало; О.М. Дзівак); колірні
лексеми у художньому мовленні та текстах (Д. Ален, Г. Еліс; А.П. Критенко, І.М. Бабій
(1997), С.І. Григорук (1990); В.В. Максимович (1999), Л. Колєснікова (2003); специфіка
їх перекладу (Т. Конлі; Л.Р. Калинович, В.В. Мірошниченко, С. Гайнц, І.В. Ковальська
(2001); Л.Г. Іліуца); семасіологія (Р.В. Алімпієва, В.А. Москович, Т.В. Пастушенко), а
також історична лексикологія тощо. Дослідження з історичної лексикології розвиваються також на матеріалі германських (пор. Н. Пелевина (1962); Н. Козак (2001); О. Огуй
(1994; 2002); Розен (1991); Ю. Ус (2008); K. Schieder та ін.) і слов’янських, де історію
розвитку кольоропозначень досліджували Н.Б. Бахіліна (1975); В.Й. Горобець (1977);
О.В. Коваль-Костинська (1974); О.Б. Ткаченко; М.І. Чикало (1997) та ін. Лінгвістичні та
культурологічні дослідження відбуваються, як правило, у межах певних парадигм, чи
теорій формування основних колірних термінів.
2. Теорії формування основних колірних термінів: напрямки їх еволюції. У 19
ст. панувала т.зв. еволюційна теорія основних колірних позначень (ОКП). За тодішніми спостереженнями офтальмологів, антропологів і лінгвістів, у різних мовах неоднаково зображується колірний простір, унаслідок чого виникають різні колірні номінації.
В. Гладстоун дійшов висновку, що відсутність деяких колірних лексем у різних мовах
відображають відмінності сприйняттєвої здатності їх носіїв, тобто, на його думку, давні
греки через недорозвиненість органів сприйняття не сприймали певні кольори (голубий),
проти чого заперечив офтальмолог Х. Магнус. Згодом появилися спектральні пояснення
для еволюційної теорії: Р.С. Вудворт у своїй праці «Загадка колірних лексиконів» (1910)
виявив певну послідовність у появі колірних термінів, що відповідала фізичним принципам розщеплення сонячного світла на білому папері, у результаті чого проявляються т.зв.
основні кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій (голубий), фіолетовий.
За його аргументами [за: 3: 22-23], поява кольороназв чи позначень (КП) залежить від
функціональної вживаності кольору і частоти його використання.
Наступні концепції в межах теорії культурного релятивізму, що були сформульовані
за принципом діалектики «заперечення заперечення», перебували в науковому обігу 19201960-х рр. Замість еволюціонізму, ключовим постулатом постало визнання первинності
культури та мови стосовно людського пізнання та позамовних чинників. До них належить
гіпотеза лінгвістичної відносності Е. Сепіра (1921) – Б. Уорфа (1956), за якою, ґрунтуючись
на міркуваннях Ф. Боаса (1911), мови різних культур здійснюють категоризацію колірного простору неоднаково. Унаслідок цього відповідні кольоропозначення в різних мовах
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необов’язково називають той же фізичний діапазон та викликають різні асоціації. Мовна
система визначає при цьому семантичне навантаження колоративів: якщо у мові є окремі
назви для оранжевого та жовтого кольору, то діапазон «червоний» буде значно скорочений. Як аргумент до цієї концепції релятивіст Л. Блумфілд [7: 140] показав культурнорелятивістський характер значення колірних слів, що далебі не завжди збігаються з
науковою класифікацією: «Фізики розглядають колірний спектр як безперервну шкалу
світлових хвиль різних довжин, що змінюються від 40 до 72 сотень-тисячних міліметра,
однак мови розрізняють різні відрізки цієї шкали досить суб'єктивно та без точних меж
у значеннях таких колірних назв, як фіолетовий, синій, зелений, жовтий, оранжевий,
червоний, і колірні назви різних мов не охоплюють один і той же відтінок кольору». На
цій основі у 1950-1960-х рр. сформувалися два напрямки релятивістістського дослідження, що опиралися на теорію культурної відносності. Це: (1) внутрішньомовний, або
кореляційний (Р. Браун, Е. Леннеберг) та (2) міжмовний, або дескриптивний релятивізм
(Г. Глізон та ін.).
Експериментальні пошуки релятивістів (1972: Е. Рош-Хайдер та ін.) призвели до
того, що наприкінці 1960-х рр. на новому витку пізнання відбулося чергове «заперечення заперечення» і утвердилася універсалістська теорія, чи лінгвістичний універсалізм.
Теорію сформулювали американські учені Б. Берлін та П. Кей, які в англомовній монографії «Основні кольороназви» (1969) оприлюднили ґрунтовне дослідження, отримане
на матеріалі 98 мов різних мовних сімей та з різною чисельністю мовців, при чому для 20
мов було проведено експерименти (!). Визначаючи рівень залежності між ступенем розвитку мови та кількістю колірних лексем у ній, американські учені сформулювали свою
гіпотезу: «Категоризація кольору не випадкова, і фокуси основних кольороназв подібні у
всіх мовах» [6: 10]. На широкій фактологічній базі дослідники доказали, що кольоропозначення мають інтернаціональний, чи, більше того, універсальний статус (у т.ч. і в малорозповсюджених та маловідомих мовах). Цей статус, за їх аргументами, в основі яких, на
нашу думку, лежать міркування Р.С. Вудворта (1910), ґрунтується на психофізіологічних
основах світосприйняття.
Оскільки для Б. Берліна і П. Кея було необхідно з'ясувати, які кольороназви є
основними у певній мові, щоб порівняти послідовність їхнього виникнення, то дослідники визначили критерії для виділення основних колірних назв: монолексемність
чи непохідність назви (red – reddish); невключеність до іншого КП (на противагу
crimson, що перебуває у складі red); необмеженість вузьким класом об’єктів (blond
позначає лише колір волосся); постійна вживаність інформантами (без діалектних
обмежень) тощо. Універсальний перелік КП, що включив, за їх дослідженнями, 11
ОКТ (чи менше – залежно від рівня розвитку мов): white, black, red, green, yellow,
blue, brown, purple, pink, orange, grey, визначається належністю до однієї з 7 еволюційних стадій:
(1) Стадія І: у всіх мовах існують терміни білий та чорний (для позначення світлої, чи
теплої та темної чи холодної ділянки);
(2) На стадії ІІ функціонують 3 кольори: білий, чорний, червоний;
(3) На стадії ІІІ мова налічує уже 4 КП: білий, чорний, червоний, зелений чи жовтий;
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(4) На стадії ІУ мова має, як правило, 5 КП: білий, чорний, червоний, зелений та
жовтий;
(5) На стадії У мова налічує 6 КП: білий, чорний, червоний, зелений, жовтий, синій;
(6) На стадії УІ для мов характерні 7 КП: білий, чорний, червоний, зелений, жовтий,
синій, коричневий;
(7) На стадії УІІ для мов властиві 7 та більше КП: білий, чорний, червоний, зелений,
жовтий, синій, коричневий, а також: фіолетовий (порпуровий), рожевий, оранжевий, сірий (у різних комбінаціях).
У такий спосіб П. Берлін та П. Кей довели, що існує певна ієрархія у часовому розвитку колірних слів, причому послідовність виникнення нових основних колірних назв
збігається в різних мовах (за чорним і білим іде червоний, потім зелений або/ чи жовтий, за ними синій, коричневий, сірий і т.д.), визнавши при цьому, що категоризація колірного спектра може мати деякі відмінності в мовах і навіть серед носіїв однієї мови.
Для пояснення цих відхилень дослідники [6: 13] застосували припущення про широкий діапазон точок колірного простору, нееквівалентний (чи невключений) до фокусу.
Згодом для пояснення колірного лексикону П. Кей та Ч. Мак Даніел (1978) застосували
математичне поняття «нечіткості» чи «нечіткої множини» (fuzzy sets). На основі трьох
логічних операцій: ідентичності (як повної відповідності КП та фізичної категорії), нечіткого об’єднання (що дало теплі, холодні, темні чи світлі групи відтінків) та нечіткого
перетину (яке лежить в основі подвійних кольорів: коричневого, сірого) ці учені [9: 637]
розширили склад основних КП до 15 категорій. У такий спосіб шість основних (первинних) кольорів, що лежать в основі ОКТ, мають єдиний фізично-фізіологічно визначений
колірний фокус. Складені, чи подвійні кольори (з відповідними кольоропозначенннями)
ґрунтуються на декількох фокусних точках, а похідні кольори, утворені шляхом довільного перетину, знаходяться на певній віддалі від відповідних фокусів. За пошуками цих
дослідників, складені категорії, як і похідні, з’являються на стадії У та вище. Попри це,
суть і послідовність цих стадій розвитку визначаються нейрофізіологічними особливостями сприйняття кольорів.
Подальші численні дослідження послідовників ідей Б. Берліна і П. Кея носять у багатьох випадках не стільки лінгвістичний, скільки психо- та нейрофізіологічний, етнографічний чи антропологічний характер, і дослідники часто розглядають матеріали психо- та
нейрофізіологічних спостережень і експериментів [за 3: 141; 144]. У праці М. Дурбіна [8:
257-278] доказується, наприклад, співвіднесеність стадій ОКТ з певними географічними
регіонами: 7 із 9 мов стадії І еволюції колірного лексикону – це мови племен Нової Гвінеї;
17 із 21 мов стадії ІІ – африканські (південь Сахари); 6 із 9 мов стадії ІІІ (з первинним
жовтий) – це мови племен району Тихого океану (крім Нової Гвінеї); 13 із 18 мов стадії ІУ
– мови південної та Північної Америки; 5 із 8 мов стадії У – африканські. Лише мови УІ та
УІІ еволюції ОКТ локалізуються різних регіонах світу. Хоча існує ймовірність взаємопроникнення мовних культур з одного географічного регіону в інший (наприклад, індоєвропейські мови), проте і це не виключає існування еволюційної послідовності.
Аргументація репрезентантів лінгвістичного універсалізму видається цілком релевантною для сучасних мов, однак має певні пробіли. На нашу думку, в межах теорії
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Берліна – Кея нового статусу набувають історикомовні дослідження, адже еволюційна
послідовність етапів має оптимально простежуватися саме на різних етапах розвитку
кожної мови (особливо за наявності достатньої кількості різночасових літературних
пам’яток). У цьому руслі підготовлено і дослідження Т. Прістлі, присвячене основним
кольороназвам старослов'янської та української мов. Дослідник, застосовуючи лінгвістичні та психологічні методики (у т.ч. критерій психологічної значущості тощо), робить
спробу виділити критерії добору основних кольороназв, залежно від яких змінюється
їхня кількість і склад у сучасній українській мові. На противагу слов’янським мовам,
дослідження для історії германських мов (за винятком епізодичного дослідження Н.Ф.
Пелєвіної 1962) практично невідомі.
3. Перспективні напрямки пошуків. Функціонування кольоропозначень у культурах різних народів, їх історія появи у відповідних мовах неодноразово ставали об’єктом
дослідження лінгвістів. Поза дослідженням залишилися реконструкція та символіка кольорів. Кольори – енергія, що позитивно чи негативно впливає на людей, що підтверджують психофізіологічні експерименти. Кольори не можна вважати лише прикрасою людського існування, оскільки вони відіграють важливу роль у житті людини, викликають
певні відчуття, діючи символічно, характерно для певних умов існування або зовсім автономно. Тому вивчення кольорової символіки допомагає виявити універсальні та специфічні психолінгвістичні риси символів кольору, що притаманні певній лінгвокультурній
традиції. Але, як відзначають дослідники [4: 53], у жодній із історичних епох не існувало єдиної системи, щоб установлювала певний символічний зміст за кожним кольором.
Для кожної країни в певні історичні періоди складувалася своя символіка, що нерідко
мала певні особливості образів. Образ-символ може сприяти виразності конкретного
твору або циклу творів, а може використовуватися поза його межами іншими авторами.
Символ у тексті вважається засобом «вираження невимовного», коли слова й образи кінечного буття висловлюють і передають таємницю буття вічною мовою земних уявлень
[2: 128]. Тому кольори стають підґрунтям для розуміння як індивідуальних авторських
образів, завдяки чому інтерпретація функцій позначень кольору у структурі художнього
тексту є важливим етапом у формуванні цілісного сприйняття тексту, так і традиційних,
міфологічних засад. Це може також стати перспективним напрямком досліджень.
Перспективним видається і напрямок повної чи фрагментарної реконструкції «мовноколірної картини світу» на основі давніх текстів, відповідно великих за своїм обсягом
для досягнення цієї мети, та достатньо віддалених у часовому відношенні. Саме такий
ракурс допоможе виявити специфіку мовного членування оточуючого світу й паралельно реконструювати світосприйняття древніх народів, що може послужити для текстологічного подолання розриву між «активним культурним фондом» давнього та сучасного
читача. Більше того, незважаючи на численні різноаспектні підходи до вивчення значення колоративів, багато проблем, пов’язаних із семантичними особливостями лексики
на позначення кольору та світла у час формування мови в діахронії, залишаються все ще
нерозв’язаними. До цих проблем, у першу чергу, відносяться послідовності розгортання
кольорів, символіки кольорів та реконструкції менталітету. Це особливо стосується даних для давніх германських мов чи їх окремих періодів (наприклад, давньо-, середньота ранньоверхньонімецького), що спонукає до перевірки теорії Берліна – Кея даними
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обсяжних текстів. У перспективі вважаємо за доцільне враховувати для цього кількості
слововживань загалом для усього СВН та за окремими текстами, розташованими в порядку їх появи. Саме це й буде основним завданням наступних досліджень.
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ЗМІСТ І СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ
(РЕПЛІКАЦІЇ) МЕХАНІЗМУ ВТІЛЕННЯ ТОПОФОРМ ДІЙСНОСТІ
РОЗСЕЛЕННЯ
В рамках креативно-рекурсивной концепции расселения рассмотрены онтическое (эссенциальное) содержание работы энергосилового механизма (конфигуратора)
экспликации (разворачивания и воплощения) топоформ действительности, модальностей динамики языка-артикулятора как информационного носителя (инструмента)
репликации. Проанализированы адекватные принципы символической интерпретации
смыслов и значений воплощения топоформ вещей (феноменов и событий), системного
моделирования механизма их осуществления.
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Ключевые слова: механизм экспликации топоформ, системное моделирование,
модальности языка-артикулятора, смыслы и значения воплощения, символическая интерпретация.
Within the framework of creative and recoursive settling conception, ontical (essential) of
work of energy-power mechanism (configurator) of explication (unfolding and embodiment)
of topoform of reality, modalities of language-articulator dynamics, as informational bearer
(instrument) of replication were examined. Adequate principles of symbolic interpretation of
meanings and significances of embodiment of topoforms of things (phenomena and events),
system modeling of mechanism of their fulfilment were analyzed.
Key words: mechanism of explication, system modeling, language-articulator modalities,
meanings and significances of embodiment, symbolic interpretation.
Цивілізаційний перехід від ідеального (ноуменального) потенційного стану (епохє)
до реального актуального стану здійснення феноменів розселення забезпечується запуском («спрацюванням») та стійкою роботою механізму експлікації (конфігуратора) культурних топоформ дійсності [1].
Подолав межу планувальної поверхні розподілу (енерго – інформаційної паузи) дорекурсивного і рекурсивного буття мета- і топоформ дійсності у режимі автокопіювання (реплікації) конфігуратор (як сім’я – блок самоуправління) задає смислове динамічне поле існування і
знаковий системний ансамбль (матрицю) змістовних станів атрибутів процесо-середовищних
феноменів, які потребують постійного направленого (адекватного) означення.
Забезпечує згадане подолання наскрізний креативно-рекурсивний рух ідей в артикуляційних циклах імплікації і експлікації форм дійсності, онтичним носієм (фіксованим проявом) якого є іпостасі мови-артикулятора: контактно-сполучені «кентаври», що
виявляють роль системи-механізму втілення як консолідатора процесо-середовищного
континуума розселення [2].
Мова форм (як семіотичний ресурс втілення) має моделюючий, імплікаційно
«вбудований» засіб шкалування та вибору різних нормативних варіантів (версій) їх
адекватного здійснення. Ця мова маркує ансамблі смислових «згорток» морфопроцесів оживлення (реіфікації) топоформ у такому складі: смисли-направлення (фігури)
прообразу будови – процеси формування; смисли-напруження (імпульси) потенціалу
функцій – процеси функціонування; смисли-коди (алгоритми) програми становлення
властивостей – процеси розвитку; смисли-розмірності (відмінності) конфігуратора
гармонійних змін втілення – процеси відтворення.
Креативне моделювання механізму експлікації здійснюється у режимі реплікації
(трансляції смислового виразу та знакової атрибуції топоформ) – системного конструювання механізма-активізатора, оснащеного композиційним агрегатом артикуляції рекурсії, здатного забезпечити розгортання та втілення актуальних форм дійсності.
Засобом такого моделювання є (со)творча інтерпретація базової мови форм (у топосі світосприйняття) як екзистенціальне прочитання мови речей та подій (мовлення-маніфестації
цінностей сущого). Постійна реплікація діючих моделей-систем втілення на основі мовних
переходів «топоформа-річ» має трансцендентний характер для креаційно-еволюційної дійсності, але з появою людини існує проблема адекватного управління її станами.
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Виявити креативний потік означення речей (феноменів дійсності розселення) у ході
пізнавальної діяльності дозволяє символічний «відблиск» знакових складових системимеханізма втілення топоформ та атрибутів їхньої реіфікації. Стаціонарним джерелом ініціювання такого означення є топос світовиразу ідей-засад, яке задає призначення речей і
фокусує (добирає) індивідуальний ідентифікуючий (фрактальний) набір значень їхнього
існування [2]. Можливе це джерело є деякою квазімовою мовчання (за Ж.Лаканом), де
перебуває апарат зчеплених означаючих щодо феноменів дійсності чи закарбований системний активізатор-трансформатор майбуття (система-двійник).
Осягнення та освоєння ресурсних можливостей вказаних іпостасей мови як енергоінформаційного носія культурної пам’яті створення топоформ і механізма їхнього втілення й потребує символізації уявлень, методів та способів інтелектуальної інтерпретації з метою постійного удосконалення і поповнення методологічного арсеналу та
корпусу релігійних, художніх, філософських, наукових і технологічних знань мисле- і
життєдіяльності. Ця інтерпретація має бути співвідносна з логікою динаміки (Промислу
і Провидення) креативно-рекурсивної дійсності.
Завданням є символічна інтерпретація (адекватна екзистенціальної) «звернутого»
до дійсності контактного боку планувальної «поверхні» світу форм – топоформ розселення. Таке конструювання та опис світосприйняття (у рамках суб’єктно-об’єктних
відношень) – від умовних позначень і когнітивних моделей до методологічних схем і
онтологічних конструктів та картин світу, дозволяє говорити, що символізація є універсальним способом осмислення дійсності [3].
Символічна інтерпретація мови форм репрезентує варіаційне прочитання мовного
переходу (як інтенцію втілення) «топоформа – річ», онтологічну реконструкцію засад та
картині дійсності, фіксацію та самовизначення миследіяльностних позицій дослідницькетрансформаційного підходу щодо рефлексивного управління перетвореннями умов втілення. Виявлення змісту системної реплікації (породжуючої моделі) механізму втілення
топоформ в ході поняттєвої символізації здійснюється як експериментальне «єствовипробування» апріорних суджень онтичних гіпотез. При цьому, іде зчитування, опанування та супровід екзистенціальних актів означення позначуваних (топоформ речей) з
реконструкцією (виразом та висловом) мови феноменів дійсності.
Символічні теоретичні конструкції, що акумулюють смисли експлікації ( цінності
культурних форм) і концептують значення втілення (ідеаційна, ідеалістична та чуттєва реальність за П. Сорокіним), є провідниками мовних переходів та іменованих носіїв
атрибутів топоформ. Ці конструкції також забезпечують оспособлення і наступне регулювання роботи механізмів динаміки дійсності: умов здійснення процесів формування
(в лакунах просторової розповсюдженості), функціонування (в сегментах темпоральної
тривалості), розвитку (в центрах субстанціональної досяжності) та відтворення (у вузлах семантичної констеляції).
Символ – носій нескінченності світу у малому його фрагменті і кожна епоха успадковує та провокує певні символи, що принципово не обмежені ніякими правилами, крім
прийнятого коду прочитання смислу [4: 39]. Розкриття сутності такого коду щодо базової
символічної інтерпретації може бути досягнуто за допомогою метода модалізації – онтологічного розуміння (конструювання) як складової дійсності дослідницької миследіяльності,
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що реалізується у трьох модальностях (сприйняття і судження) та трьох модальних іпостасях значення [5: 5,52,139]:
– деонтичної («повинно бути») – для норми, темпераменту, значення (деонтичність
значення як норми, обов’язково і потрібне для втілюваних річей);
– гіпотетичної («може бути») – для цінності, характеру, знака (гіпотетичність значення як цінності, допустимо для топоформ річей);
– аподиктичної («єсть») – для ідеї, інтересу, смислу (аподиктичність значення як ідеї,
безумовно і достовірно для ідей формотворення).
Принцип трьохмодального єдиноголосія відображає три іпостасі мови-артикулятора
та задає багатопозиціоність логізування і конструювання форм культури, розмірності
шкал параметрів втілення феноменів розселення. Аналіз шести даршан індійської філософії, як рефлексійних інтерпретацій змісту Вед, та їх модальних формул (смислоозначення формотворення) демонструє роботу «породжуючого механізму» універсуму
знання [5: 342,383,387], який діє аналогічно механізму втілення річей та його реплікантуносію: мове-артикулятору в трьох модальних іпостасях та мовних переходах смислозначень. Даршани є також різними типами інтерпретації відповідно до комбінацій трьох
ракурсів модальності «поглядання» [5: 388].
Пошук засад «чистої мови науки» (як герменевтичної інтерпретації мови форм) в
рамках теорії свідомості самозамкненого соліптизму та «чистої риторики» пов’язано з
уявленням числа – цифрою, а топоформи (трансцендентне означаєме «Cogito» за Ж. Деридою) – числом і впровадженням машини соліптизма, сутністю якої є число розсудка
(голоса) – механізма синтетичного (універсального) числення як дії трансцендентного
означаючого рекурсивних процесів [6: 31-34]. Число може бути формалізовано тільки у
риториці як тотожність та різниця двох величин – смисла і значення, котрі категоріально
складають одиницю [6: 34].
Розкриваючи сутність уявлення числа цифрою як представлення смисла значенням
(технологія синтетичного риторичного числення), основним визначається формула одиниці як результат рефлексії числа [6: 47,48]. Формула одиниці (як символ!) виражає конкретну силу слова, є моделью слова. Якщо ім’я соліптизма – риторика [6: 80], то остання
дозволяє моделювати механізм втілення топоформ дійсності як одну-єдину нерозчленовану подію (як «єсть»).
В філософській концепції «конкретної метафізики» П. Флоренського визначається,
що слово як двоєдине енергетичне явище (енергії речі та енергії суб’єкта) пізнання (інтерпретаційної взаємодії) має символічну подвійну природу: воно несе в собі енергію
пізнання та пізнаваного. Символ синергетично поєднаний з ідеєю речі, а не з самою
річчю [7: 112,113], то єсть символ-репрезентант є результатом активізації знака мови
топоформи та виявлення сигналів мовлення речі (знака як об’єкта) у слові екзистенціальної інтерпретації (алеаторики втілення). Таким чином реалізуються три виміри знака
(за Ч. Пірсом [8: 20]).
Запроваджене розрізнення онтичного трьохмодального мовного світу (з дорефлексівними смислом і значенням ідей атрибутів та модусів топоформ, річей і механізмів експлікації) та символічного «об’єктивного світу» мовних (інтелектуальних) інтерпретацій (з
рефлексівними поняттєво-категорійними конструкціями щодо смислу-сенсу та значення28

сигналу) може окреслити умови подолання так званої «мовної катастрофи» – опосередкування реальності символічною «плівкою», яка унеможливлює «пряме» бачення і розуміння світу [9: 116,117]. Цією умовою є визначення та системне моделювання механізму
узгодженості (конфігурування) складових дійсності розселення (життєдіяльності і миследіяльності) на основі репрезентації логіки креативно-рекурсивного циклічного обертання
ідей (смислов та значень) Задума щодо створення та втілення світу дійсності і реалізації
риторичного принципу суперпозиції у категоріях містобудівного планування.
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МОВНА КАРТИНА ЛЮДИНИ ЯК «РОЗПРЕДМЕЧУВАННЯ»
КОДІВ КУЛЬТУРИ
Познать себе самаго, и сыскать себе самаго,
и найти человека – все сіе одно значит
(Григорій Сковорода)
Мовна картина людини розглядається як об’єктивоване відображення кодів культури. Останні визначаються як сукупність смислів (і їх комбінацій), що містяться у всіх
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аспектах життєдіяльності людини (тілесному, духовному, соціальному), і становлять
особливий об’єкт дослідження у лінгвокультурній антропології, яку пропонується виокремити як особливий підрозділ антропологічних досліджень.
Ключові слова: код культури, життєвий світ людини, мовна картина людини, лінгвокультурна антропологія.
Языковая картина человека рассматривается как объективированное отражение
кодов культуры, которые определяются как совокупность смыслов (и их комбинаций)
содержащихся во всех аспектах жизнедеятельности человека (телесном, духовном и
социальном) и составляющих особый объект исследования в лингвокультурной антропологии, которую предлагается рассматривать как отдельное подразделение антропологических исследований.
Ключевые слова: код культуры, жизненный мир человека, языковая картина человека, лингвокультурная антропология.
Lingual picture of the man is viewed as an objectified reflection of cultural codes. The latter
are defined as the constellation of senses (and their combinations) contained in all the aspects
of man’s vital activity (physical, spiritual and social) and forming a special object of research
in linguistic cultural anthropology which is suggested to be considered a separate subdivision
of anthropological studies.
Key words: culture codes, man’s world of life, lingual picture of the man, linguistic cultural
anthropology.
Співвідношення мови, культури і свідомості є сьогодні предметом зацікавлення
всіх гуманітарних наук, а успішність вивчення цього питання забезпечується інтеграцією міждисциплінарних досліджень людини в усіх її «іпостасях». Значущість
сучасного гуманітарного знання у його мудрому синтезі філософії, соціології, політології, культурології, історії, семіотики лінгвістики та інших наук, у яких проблема людини стає визначальною і набуває нових суттєвих вимірів. Людина постає
як особлива «реалія, що виявляє себе у множині різнорідних «кіл» власного буття»
[15]. Ці кола відображають компоненти життєдіяльності людини, які відповідають
«іпостасям» людини: Homo Naturalis, Homo Spiritualis i Homo Socialis. Сукупність
цих іпостасей у мовному вимірі і складає мовну картину людини – її зафіксований у
мові семантичний «інвентар».
Метою цієї статті є показати, що 1) Homo Lingualis через смислонадання структурує індивідуальний і загальнолюдський досвід, формуючи життєвий світ людини; 2)
мовна картина світу є усвідомленою і «омовненою» частиною універсуму, результатом
відображення «горизонтності» життєвого світу, який виступає як події «багаті на потенційне слово» і середовище розпредмечування кодів культури; 3) мовна картина людини як три секторне поле впорядкованої множини мовних елементів, що об’єктивують
смисли (і їх комбінації), які містяться у будь-якому предметі життєдіяльності людини,
є об’єктом сукупних зацікавлень лінгвістики, антропології, культурології.
У процесі моделювання світу людською свідомістю формуються системи світосприйняття і світовідчуття, які є результатом різних способів цілісно-системного осмислення і відчування «устрою» світу і характеру своєї «присутності» у ньому. Ці систе30

ми є різними проєкціями світу на свідомість і фіксують сукупність його характеристик
в цілому як середовища існування людини. [10:693]. Ставлення людини до світу, так
само як і наукове опанування дійсності, завжди опосередковане певними структурами
свідомості. Воно пов’язане з потенціалом уже пережитого досвіду і засвоєного знання,
у відповідності до яких людина орієнтується у світі речей, упізнає та диференціює їх
предметне розмаїття, оцінює, розчленовує, ототожнює, розрізняє, порівнює, має на увазі
усе це в актах усвідомлення світу. Оскільки здатність суб’єкта до здійснення цих актів
завжди актуально передує кожній з перелічених дій, то дійсність завжди сприймається
як смислова картина сущого. С. Кошарний зазначає, що співвіднесеність зі свідомістю
якраз і є тією сферою, де шукається і здобувається сенс буття. З самим фактом існування
людської суб’єктивності у світ приходить цілком нова і цілком специфічна реальність, а
саме – смислова реальність. Людина не просто довільно привносить цей сенс у світ, а немовби уперше його виявляє, робить видимим, реальним. Щоб осмислити істинне буття
реального світу, потрібно збагнути своєрідність власне людського буття. Адже у філософській площині розгляду структура буття світу, смислова його картина завжди є не
чим іншим, як об’єктивованою картиною людської самосвідомості, на основі принципів
і форм функціонування якої реальність організовується у світ людини [8].
Змістовним інтегруючим поняттям, за допомогою якого можна узгодити і систематизувати цілу низку явищ людського буття, є введена Е. Гуссерлем категорія життєвого світу людини. Розмірковування над тлумаченням життєвого світу як філософської та лінгвофілософської категорії дозволили авторці зробити висновок, що життєвий світ людини є
особливою інтерсуб’єктивною реальністю, яка становить суть процесу людинотворення.
Його можна тлумачити як перехідний шар суміщеного суб’єктивного і об’єктивного буття, котрий забезпечує здатність людини проникати в об’єктивне і з якого об’єктивне проникає у план свідомості, тобто поле трансформації природних феноменів у соціальний
феномен пізнання і дії, в об’єкти світу людського буття. Життєвий світ людини є тим
метагоризонтом, який розкривається через приєднання феноменів людського буття до
смислів людської діяльності. Людина пізнає світ лише в рамках свого життєвого світу і
він є результатом, «продуктом» нашого усвідомлення світу [1].
Процес «оформлення» життєвого світу в людській психіці можна розглядати як процес кодування інформації про навколишній світ та самого себе в різнорівневих ментальних образах. Це процес соціалізації та інкультурації особистості, створення світу культури як продукту спільної життєдіяльності людей. «Конкретно світ даний мені і кожній
людині лише як світ культури» [16:160] і у цьому для Е. Гуссерля – єдиний смисл його
об’єктивності. Той об’єктивний світ, котрий ми постійно маємо перед собою, несемо у
собі і стосовно якого людина виступає суб’єктом, завжди даний їй в «духовному вбранні»
різних форм знання. Таким чином, розгляд життєвого світу у філософській аргументації
феноменології є рівнозначним експлікації світотвірного, себто культуротвірного потенціалу свідомості, дослідженню ґенези тієї сукупності знання, у концептуальних формах
якого людина співвідносить себе зі світом, усвідомлює себе суб’єктом по відношенню до
світу, об’єктивує суще [6:264]. Світовий горизонт кожен раз виявляється у специфічних
культурних оформленнях. Своє вираження цей культурний або людський горизонт знаходить у мові і мовній співдружності людей [13:74].
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Таким чином, феноменологію культури Е. Гуссерля можна розглядати як філософську
концепцію, що робить культуру своїм центральним смислотвірним елементом і смисловим началом людського буття. «Поставивши в центр своєї філософської системи людину
як історично конкретний і динамічний феномен, з його свідомістю і самосвідомістю, діяльністю і поведінкою, що розвиваються в контексті культури, Гуссерль створив основи
нового розуміння культурної антропології, для якої культура не просто явлена в людській
психології і звичаях того чи іншого суспільства (нації, етносу, раси тощо), а є проблемою
глобальної сутності і існування будь-якого людського індивіда» [9:490]. Очевидно, що
аналіз конституювання мови повинен стати важливим кроком для розв’язання цієї проблеми, однак, як відзначає Томас Лукман, можливості конститутивної феноменології ще
досі не використані [11:123].
Антропоцентризм сучасних лінгвістичних студій передбачає отримання нових знань про
мову і Homo Lingualis через дослідження образів свідомості. У сучасних психолінгвістичних
дослідженнях образ свідомості трактується як результат діяльності свідомості по інтеріоризації фрагмента дійсності, втіленої у формі певним чином структурованих і систематизованих знань і уявлень [5]. Мовні форми – як прототипові знаки – це об’єктивації образів
свідомості, які стають цілком сформованими знаками лише як елементи в «автономній» системі таких об’єктивацій. Мова, загалом, може бути визначена як об’єктивна квазі-ідеальна
система знаків, але це така система знаків яка передається соціально і осягається суб’єктивно
[11:134]. Т.Лукман зазначає, що суб’єктивне освоєння мовної структури не реконструює історичного формування мови. Структура кожної мови є результатом складної історичної
послідовності соціальної взаємодії. Ця структура завжди соціально обумовлена [11:134]. З
урахуванням вищенаведеного твердження про еквівалентність світотвірної та культуротвірної роботи свідомості можна стверджувати, що ця структура є також культурообумовлена,
оскільки відображає єдність трьох основних семантичних складових культури: процесів породження, функціонування та інтерпретації (розуміння) семантичних систем (мов культури)
і культурних текстів (наділених смислом об’єктів) [9:228-229].
Беручи за основу твердження, що надання смислу будь-якій людській дії чи вчинкові
є діянням культури, можна визначити сукупність смислів (і їх комбінацій, які містяться у
будь-якому предметі життєдіяльності людини, як код культури. Коди культури відображають різні типи культурної свідомості, в межах кожного з яких можна виділити специфічні особливості «інструментально-технічного» освоєння світу, що вирізняють відповідні
культури і «опредмечуються» – в культурних об’єктах і реаліях [10:693]. Середовищем
«розпредмечування кодів культури є життєвий світ людини, де речі виступають як «голоси» значень інформаційно-знакових моделей дійсності і забезпечується їх здатність
бути «почутими», сприйнятими на рівні культури, у сфері їх практичного й духовного
освоєння, а також культурно-символічної репрезентації у мові. Кодування інформації
про світ у вербальних модусах і становить ту частину картини світу, яку можна визначити як його мовну картину. Мовна картина світу є невід’ємною і найважливішою складовою частиною загальної картини світу. Т. Грачова стверджує, що правильніше говорити
не про співвідношення частина – ціле, мова – частина культури (культура тут є образом
світу, відображеним у свідомості людини), а про взаємопроникнення, взаємозв’язок і
взаємодію на тій підставі, що мова і культура знаходяться у стані безперервної взаємодії.
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Мовна семантика розглядається як ланка в ланцюгу між двома світами: реальним і культурним [4:61]. Видається, що у життєвому світі людини як тому серединному світі, де
відбувається проникнення об’єктивного в суб’єктивне, формування мовної картини світу
включене у створення картини світу як осмислення образів світу, що лежать в основі
життєдіяльності людини.
Життєдіяльність як «динамічний процес самоздійснення людини» [3:43] передбачає
три роди продуктів саморозгортання універсума, в яких протікає життя людської особистості, а саме: фізичне тіло («натуральний» світ), семантичний конструкт (духовний світ),
система атрибутів, спричинених суспільними стосунками (соціальний світ) (Рис. 1).

Рис.1. Життєдіяльність як динамічний процес самоздійснення людини.
Для виділення основних вузлів у мовній картині людини необхідно врахувати представлені на рис. 1 компоненти її життєдіяльності, які відповідають «іпостасям» людини:
Homo Naturalis, Homo Spiritualis, Homo Socialis. Кожна з цих іпостасей має своє відображення у мові і їх виділення забезпечує можливість моделювання мовної картини людини.
Моделювання розглядаємо як сукупність способів ідеалізації й абстрагування, аналізу й
синтезу мисленнєвого формалізованого представлення об’єктів дослідження й вивчення
явищ, ознак, процесів, зв’язків з метою установлення закономірностей існування й функціонування об’єктів, визначення їхніх характеристик тощо [12:81].
Прийнята у рамках сучасних антропоцентричних програм мовознавчих досліджень
аксіома про мову як «дійсну свідомість» створила необхідну методологічну передумову
для власне лінгвістичного моделювання механізмів багаторівневої репрезентації реального світу у мовній семантиці, що співвідноситься як з логічним так і з чуттєвим його
пізнанням [2].
Оскільки надання смислу – це когнітивна діяльність [14], а ментальний лад, що забезпечує акумуляцію, переробку, трансляцію і продукування смислів і є культура, то культура в різних іпостасях Homo Lingualis є відображенням різних кодів культури, фактично,
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кожна іпостась – це розпредмечування певного коду. Розглядаючи поняття «культура» як
своєрідний код життєдіяльності людини, В.С. Козакова представляє його лише як внутрішній, духовний світ людини [7]. У цій статті пропонується розглядати коди культури
як сукупність смислів (і їх комбінацій), що містяться у всіх аспектах життєдіяльності
людини (тілесному, духовному, соціальному) і «розпредмечуються» у мовній картині людини як об’єктивованому відображенні світу культури через мову.
Мовна картина людини як семантичний «інвентар» людини зафіксований у мові може
забезпечити виділення і аналіз життєвого світу людини, в якому формуються ментальність, розумові установки, загальні орієнтації людини у ту чи іншу історичну епоху, отже
є об’єктом сукупних зацікавлень лінгвістики, антропології, культурології, що створює
підґрунтя для виокремлення особливого підрозділу антропологічних досліджень – лінгвокультурної антропології. У цьому підрозділі мова повинна розглядатися не як складова
культури, а саме так вона розглядається у антропології після досліджень Франца Боаса,
фундатора етнології США, а в контексті своїх культуро твірних функцій і визначальної
ролі у формуванні життєвого світу людини. Саме ця наука повинна шукати ті потаємні
ключі від нашої свідомості, котрими Слово відкриває нашу культуру, впливаючи на нас
десь із глибини власного творення і будуючи наш простір. А коли людське серце відкриється до Слова, тоді, за словами української поетеси Марії Чумарної, свідомість відкриватиме таємниці істини в найпростіших словах.
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СУГЕСТІЯ В РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ:
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена дослідженню особливостей використання вербальних та невербальних сугестивних технологій у релігійному дискурсі. Особливу увагу в статті приділено
молитві, як основному вербальному засобу не лише сугестії, але й аутосугестії.
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The article presents the analysis of verbal and nonverbal suggestive technologies usage
peculiarities in the religious discourse. Special attention is paid to a prayer as the main verbal
means of not only suggestion but autosuggestion as well.
Key words: suggestion, religion, verbal and nonverbal means, prayer.
В статье проведено исследование особенностей использования вербальных и
невербальных суггестивных технологий в религиозном дискурсе. Особое внимание автор
статьи уделяет феномену молитвы, как основному вербальному средству не только суггестивного, но и аутосуггестивного воздействия.
Ключевые слова: суггестия, религия, вербальные и невербальные средства, молитва.
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Споконвіків релігія впливала на становлення та розвиток національної самосвідомості,
на культуру етносу і залишається важливою складовою духовного життя суспільства. Релігія ціннісно осмислює все існуюче, пов’язуючи таким чином природу, суспільство, людину, буття й небуття, реальне та уявне, конкретне й абстрактне. Тому не дивно, що проблемі
мови та релігії приділяли увагу спеціалісти не лише в галузі теології, але й соціології, історії, культурології та філології. Тим не менш, сугестія (навіювання), як важлива складова
релігійного дискурсу, залишається, на нашу думку, недостатньо дослідженою.
Елементи сугестії можна знайти в більшості релігій і вірувань світу. «Вже у примітивних релігіях використовуються заклинання й різні культові ритуали, що з погляду сугестії
можуть розглядатися як спосіб вольового впливу» [1: 23]. Історії сугестії та використанню
сугестивних технологій в релігії присвячено багато робіт, але увага дослідників зосереджена, переважно, на викритті марновірств, релігійного впливу на маси або порівняння давніх
психологічних засобів впливу на психіку людини та сучасних психотехнік. Однак, перш
ніж аналізувати сучасний стан цього явища, цікаво звернутися до початку й історії феномена сугестії. На думку Б. Ф. Поршнєва, первісні люди були мало схожі на «добрих дикунів»,
які могли знехтувати своїми інстинктами заради інших, «вони спілкуються один з одним
засобами інфлюації, до яких належить і сугестія, для того щоб пригнічувати в іншого біологічно корисну для нього інформацію, і заміняти її спонуками, корисними собі» [2:417].
Розвиток феномена сугестії, за Б. Ф. Поршнєвим, в цілому укладається між двома гранями:
«виникає сугестія на досить високому рівні інтердикції; завершується її розвиток на рівні
виникнення контрсугестії» [2:429]. Аналіз робіт Б.Ф. Поршнєва дозволяє припустити, що
слово виникло як інструмент примусу іншого робити те, що суперечить сигналам його сенсорної сфери, а постійне бажання «впливати на поведінку іншого» чергувалося з бажанням
«протидіяти цьому впливу» [2:434].
Таким чином, сама логіка розвитку людства обумовила наявність сугестії в усіх без
винятку культурах. Тому вірніше (логічніше) було б зосередитися не на викритті і критиці релігій, а на пошуку раціональних зерен у них. Будь-яка ідеологічна призма заважає
об'єктивно оцінити значення величезних культурних шарів в історії людства, і певною
традицією стало заперечення незрозумілих явищ та зарахування їх до марновірств чи
містики [див. напр.: 3:141-156].
Зараз факт тісного взаємозв’язку релігії і сугестії вже загальновизнаний. Цьому
зв’язку присвячені роботи багатьох дослідників [див. напр.: 1; 4; 5; 6; 7], які знаходять у
релігійному досвіді багато повчального та корисного.
Оточення є надзвичайно важливим для ефективності навіювання. Можливо, саме
тому в релігії величезна увага приділяється ритуалам і обрядам, окремі з яких майже
не змінилися протягом сторіч і беруть початок від первісної магії, за допомогою якої
люди намагалися впливати на сили природи. Саме на особливу роль ритуалів звернув
свою увагу болгарський психотерапевт Н. Петров в книзі «Самонавіювання в давнину і сьогодні». Типовим прикладом, – вважає він, – можуть служити таїнства християнської церкви (католицької і православної). Півморок, вогники свічок, спонтанна
концентрація свідомості на блискучих культових предметах, розслаблюючий вплив
музики і повторення тих самих слів, запах ладану і т.п. значно підвищує сугестабельність віруючих [1:23].
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Під час релігійних ритуалів широко використовується символіка. «Символ для віруючого має бути легко пізнаваним. Саме тому церква завжди боролася за стійку знакову
систему, за символи, усталені у практиці богослужінь. Вона прагнула стабілізувати свою
семантику, звідси і суворе дотримання канону» [8: 26].
Важливу роль під час богослужінь відіграє музика. Вона розслаблює, налаштовує
на певний лад і слугує фоном для усього дійства. Слово, текст, думка, що несе в собі
християнське віровчення, є основними критеріями для відбору музичних форм, що використовуються під час богослужінь.
Характерною рисою майже всіх релігій, на думку Н. Петрова, є застосування певних
жестів, особлива манера вимови, використання «священних слів» м'якого і розслаблюючого звучання, таких, наприклад, як амінь, аміто, аміду і т.д. [1:23] Усе це приводить до
створення тісного емоційного контакту між священиком і віруючими.
Найдієвішим інструментом сугестії в релігійному дискурсі є слово. Вербальна комунікація супроводжує віруючого на всіх етапах стикання з релігією і здійснює як аутосугестивний, так і гетеросугестивний вплив. Можна навіть сказати, що біблейський вислів
«Спочатку було слово» був інтерпретований досить буквально. «Розуміючи універсальність слова, організатори християнських обрядів із самого початку прагнули до того, щоб
у богослужінні переважали пророчі наставляння, що дають повчання «не тільки серцю,
але і розуму» [8:14]. Слово в культовому спілкуванні наділене святістю, магічністю, що
зумовлюється його здатністю переконувати, хвилювати, навіювати. Особливе ставлення до слова, його змісту у сфері культу стало поштовхом до мовознавчого зацікавлення
питаннями взаємодії слова і релігійного контексту, роллю останнього (як і у світському
мовленні) у відборі значення, його актуалізації й модифікації, або уточненні плану змісту
шляхом розширення чи обмеження класу денотатів, а також у формуванні семантичної
структури слова, синкретизму полісемантичних слів, десемантизації й гіперсемантизації
лексичної одиниці [9:1].
У кінці ХХ століття особливо зріс інтерес до молитви, з’явилися статті, що пов’язують
молитву з проблемами біоенергетики та телепатичного зв’язку [див. напр.: 10; 11]. Саме
молитва є найпоширенішим вербальним засобом сугестії в релігійному дискурсі. За ступенем поширеності молитви поділяються на універсальні та індивідуальні, за напрямом
впливу – на аутосугестивні, гетеросугестивні та ауто-гетеросугестивні.
Погляди вчених на феномен молитви досить різні. Так, В. Месінг пов’язує релігійний вплив з гіпнозом і вважає, що типове для багатьох релігій багаторазове повторення
простої і короткої молитви спрямоване на введення себе в гіпнотичний стан [7:61]. Л.П.
Гримак зазначає, що за допомогою молитви людина здійснює на себе «оперативний психологічний вплив» [12:212], а С. Кардаш розглядає молитву як вид медитації [13:226].
Молитва є не лише сугестивною, але й контрсугестивною. Саме молитва використовується християнами як захист від ірраціонального, небезпечного та злого [див.: 14]. В.
Ахромович та Х.М. Алієв наголошують на цілющому впливі молитви на фізико-хімічну
і психофізіологічну основи людини [4:42-43; 5:26].
Л.П. Гримак зазначає великий психотерапевтичний потенціал релігії і молитви. Він
порівнює релігійні образи із своєрідним духовним дзеркалом, у яке людина дивилася повсякденно, звіряючи з ним «чистоту і праведність свого морального обличчя». Помітивши
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недоліки в поведінці або думках, людина намагалася виправитися і просила про це в своїх
молитвах. Таке систематичне, іноді підсвідоме, прагнення корегувати себе є, на думку Л.П.
Гримака, «специфічною формою спілкування людини зі собою». Такі процедури не лише
«сприяли більшій витривалості нервової системи» [15:39], але й розкривали внутрішні резерви людини.
Про позитивну роль релігійних уявлень, виражених через молитву, говорить старець Зосима в «Братах Карамазових» Ф.М. Достоєвського: «Каждый раз в молитве
твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты
прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание» [16: 357].
Останнім часом значно зріс інтерес лінгвістів до мовленнєвого акту релігійної проповіді [див. напр.: 9; 17; 18; 19; 20]. Проповідь як вид спілкування належить до інституціональної сфери спілкування, що має певні правила, умови, норми і мовленнєві
штампи [21:57], хоча саме сугестивному потенціалу релігійної проповіді дослідники
приділяють недостатньо уваги.
У віруючої людини Бог, яким би він не уявлявся, співвідноситься з глибокими та
міцними емоціями, а віра визначає саме існування. Тому не дивно, що «провідники
Божої волі», в ролі яких виступає церква і священики, користуються великим авторитетом і повагою, а саме авторитет є невід’ємною складовою сугестії.
У комунікативній ситуації проповіді священик виконує значну роль: роз’яснюючи
Святе Письмо, проповідник виступає посередником між Богом і людьми. А якщо йому
вдається перед слухачем виступити в ролі Божества, то, на думку А.Б. Добровича, слухача можна вважати вже загіпнотизованим [22:91].
Підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що можливість сугестивного впливу в релігійному дискурсі забезпечується наступними факторами: авторитет церкви, ритуальність і символізм, широке використання вербальних, включаючи
просодичні складові мови, та невербальних видів комунікації, різноманітність сугестивних методик (аутосугестивні, гетеросугестивні та змішані), високий рівень сугестабельності віруючих. Усе це дає право не погодитися з твердженням, що релігійні
ритуали, з точки зору сугестії, «можуть розглядатися як спосіб вольового впливу»
[1:23]. Необхідно зазначити, що в нашому дослідженні ми не торкаємося питань використання релігійних ідей та комунікативного сугестивного впливу для «програмування» психіки людини, які призводять до трагічних наслідків. Варто лише пригадати
пілотів-камікадзе, які 11 вересня 2001 року здійснили найжахливіший терористичний
акт в історії людства, «Біле Братство», існування якого ледь не закінчилося актом масового самогубства, або терористів-самогубців, які кожного дня, бажаючи «потрапити
до раю», забирають життя людей у різних куточках планети.
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Швець Я.І.
(Івано-Франківськ, Україна)
«Культура – це клас явищ і предметів, існування якої
залежить від символізації… Уся культура була
створена і відтворена завдяки символізації» (Л.А.Вайт)
СИМВОЛ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

У статті вивчаються та досліджуються культурологічні категорії символу, знаку
та архетипу, визначаються основні ознаки даних понять, встановлюються їх спільні та
відмінні риси і на основі суттєвих ознак пропонується обґрунтування категорії символу
в культурології.
Ключові слова: культурологічна категорія, символ, архетип, знак.
В статье изучаются и исследуются культурологические категории символа, знака и
архетипу, определяются основные признаки данных понятий, устанавливаются их общие и отличительные черты и на основе существенных признаков предлагается определение категории символа в культурологии.
Ключевые слова: культурологическая категория, символ, архетип, знак.
The article deals with cultural categories of symbol, sign and archetype. The main peculiarities
of this concepts are determined and their main common and different peculiarities and are
distinguished. On the basis of essential features the definition of the category of symbol is offered.
Key words: cultural category, symbol, archetype, sign.
Культурологія є інтегративною сферою знання, що синтезує у собі філософські, історичні, соціологічні, психологічні та мовознавчі дослідження культури. Саме тому,
культурологічна категорія символу і розглядається у цій статті з урахуванням різних
наукових акциденцій [1; 2: 914]. Символ є складовою культури, і незалежно від своєї
приналежності чи до ранньої епохи чи сучасної цивілізації, вітчизняної чи європейської
культури, він залишається на думку багатьох вчених, стабільною складовою культури і
відіграє важливу роль в житті суспільства [5: 120]. Культура, яка втрачає свої символи,
приречена, оскільки саме символ (втілений в міфі чи релігійному образі) дає підґрунтя
для її існування, саме він визначає її життєві координати, повертає до витоків, надає
сенсу тому, що відбувається [11]. Саме в символі найкраще передаються історичні та
етнолінгвістичні особливості певної культурної епохи; він викликає не лише уявлення,
асоціації, образи, але й відчуття магічного, таємничого, загадкового. В сучасних умовах
розширення масштабів міжнародної комунікації, коли різко зростає соціокультурна та
інтелектуально-духовна роль символів, відчувається потреба в їх поглибленому дослідженні, що і зумовлює актуальність даної теми.
Метою цієї статті є визначення категорії символу в культурології на основі існуючих
наукових акциденцій. Основні завдання: розглянути категорії символу, знаку та архетипу
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через призму наукових акциденцій; виявити суттєві ознаки вище згаданих категорій та провести їх зіставний аналіз; запропонувати визначення культурологічної категорії символу.
Категорія символу охоплює своїм силовим полем усі культурні феномени й елементи, представляючи завершену і універсальну форму вираження людського смислу та
людських стосунків [4]. Дана категорія була об’єктом зацікавлення багатьох вчених і філософів. Її розлядали Платон, Аристотель, Ф.В. Шеллінг, К.Г. Юнг, Б. Расел, Р. Карнап, Е.
Касірер, С. Лангакер, О.Ф. Лосєв, Ю.М. Лотман, С.С. Аверинцев, К.А. Свасьян та ін.
Розглядаючи культурологічну категорію символу слід згадати про основні функції,
які вона виконує, а саме: 1)пізнавальну (специфічне відображення як осмислення реальності в її внутрішніх закономірностях), 2)адаптивно-регулятивну (обряди, звичаї, традиції), 3) комунікативно-інформаційну (конденсація пам’яті культури)[6: 10]. З метою уточнення поняття «символ» необхідно розглянути його природну структуру, яка передбачає
два основні компоненти: 1) ідею– як основу, корінь, стержень символу та 2) форму– як
спосіб реалізації ідеї, «тіло» символу [7].
Якщо поняття виражається через значення предмета і тяжіє до однозначності, то ідея
передається через смисл і влючає значення об’єктивних якостей предмета і культурноособистісне відношення до нього. Смисл у культурології – це не лише значення, але й форма вираження змісту предметів, яка передбачає єдність об’єктивного та суб’єктивного,
природного та культурно обумовленого. Форма символу має свої особливості: вона виконує знакову функцію заміщення та зображувальну функцію. Форма у вигляді зображення
заміщує предметне поняття (виражене у вигляді загальної ідеї) або абстрактне поняття
(виражене незображувальною ідеєю), а її образна структура має певні властивості і співвідношення з певним аспектом цієї ідеї. Специфікою форми символічного вираження є
діалектика знакового та образного в символі. У вищих своїх проявах символічна форма
тяжіє до образу (символічний образ), а в нижчих– до знака (знаки-символи)[7].
Отже, символ, маючи подвійну природу як художнього образу (завжди має схожість
з тим, що зображує), так і знака (завжди умовно заміщує предмети, явища дійсності, як
правило, не має схожості з тим, що заміщує), одночасно і заміщує, і зображує, а також
виражає. Досліджуючи символ, необхідно «…пройти нелегкий шлях критичного осмислення і освоєння тих концепцій символу, які виникли як в світовій так і у вітчизняній
літературі» [4: 8]. Поняття символу (з гр. σύμβoλoν) означає «поєднувати», «зв’язувати»
і позначає зустріч двох елементів в одному [2: 457]. Власне на основі даного тлумачення Ф.В. Шеллінг характеризував символ злиттям двох проти-лежностей – загального та
окремого; він не тільки означає, а й існує. Cкін-ченне в символі виступає нескінченним,
а не тільки його позначенням [8].
Можна виділити ряд акциденцій, сформованих у межах конкретних наук: філософії,
психології, психоаналізу, лінгвофілософії, етнолінгвістики, герменевтики тощо, які пояснюють категорію символу.
Згідно філософської акциденції: символ – одна із форм пізнання світу [9]. У найзагальнішому розумінні символом може бути річ, подія, чуттєвий образ, які виражають
ідеальний зміст, відмінний від їх безпосереднього, чуттєво-тілесного буття [9; 10]. Філософське осмислення символу бере свої початки з античності. Платон дав цілісне трактування символу як інтуїтивної вказівки на вищу ідеальну форму об’єкту [9]. У Аристотеля
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ж символ поєднано зі знаком як переносний смисл у його співвідношенні зі смислом
власним [9]. Однією із значних спроб осмислення символу в західній філософії ХХст. є
«Філософія символічних форм» Е. Касірера, філософія культури якого стає філософією
символу. У даній праці дослідник вказує на те, що культура в усьому різнобарв’ї її проявів є не чим іншим, як «місцем духу в природі», феноменологічно витлумаченим «розумним місцем» (noetos topos) Платона. Культура – це безперервне тлумачення символів
[9]. Зрозуміти культуру, на думку Е. Касірера, означає зрозуміти сутність людини, отож
філософія символічних форм стає філософією людини або філософською антропологією, багато в чому під впливом ідей М. Шелера [15].
Загалом метод М. Шелера, що ґрунтується на десимволізації, заснований на «відчуванні», вимагає йти від символів до речей, і тому цілком протилежний методові Е.
Касірера, наскрізь логічному, такому, що йде від речей до символів. Усі спроби десимволізації, вважає Е. Касірер, приречені на невдачу, бо подолати символізм можна лише
символічно. Тому дійсність є завжди символічна, а філософія дійсності є філософія
символічних форм.
Погляд на культуру як на систему символічних форм дає змогу, на думку Е. Касірера,
показати справжню єдність форм культури як органічного цілого й визначити в цьому
цілому справжнє місце кожної з них. Зв’язок між окремими формами культури (мовою,
міфом, релігією, мистецтвом та наукою) є не субстанційний, а функціональний.
Ще одна видатна концепція філософії пов’язана з ім’ям послідовниці Е. Касірера – С.
Лангакер, для якої також символ – це усталений ключ до розуміння розумового життя
людини. Фундаментальна особливість людини, робить висновок С. Лангакер [21] – це
вміння використовувати знаки. Людина використовує знаки для репрезентації певного
досвіду, чи то пов’язаного з минулим, чи то таким, що має відбутися в майбутньому. Такі
знаки вчена називає символами. Як і Е. Касірер, C. Лангакер визначає назву як найпростіший тип символу для речі, що називається, і називає цей складний зв’язок денотацією
символу, тоді як зв’язок символу з уявленнями, які він передає, зветься його конотацією.
В своїй праці «Відчуття та форма» дослідниця демонструє ширше розуміння символу,
описуючи його як будь-який засіб, що сприяє створенню абстракції [21].
Говорячи про внесок російських філософів необхідно згадати про К.А. Свасьяна,
С.С. Аверинцева та Н.Н. Рубцова. На проблемі символу і символізму фокусуються основні філософські питання онтології, гносеології, культурології, що вимагає різностороннього дослідження в рамках цілісної концепції.
Релігійна акциденція: символ – матеріальний культурний об’єкт, що передає вищу
непізнану сутність [22]. У період Середньовіччя символ набуває етичної спрямованості
і виступає християнським принципом. Адже середньовічна Європа є передусім християнським світом. Виходячи з позицій такого світосприйняття і світорозуміння, необхідно
зазначити, що християнство має принципово нове бачення не лише світу як такого, а
людини, яка є божим творінням. Тому метою і призначенням є пізнання Бога, з яким все
співвідноситься. Сутність всього, що відбувалося у природі і в житті людини, розкривалася, виходячи з символічного пояснення світу. Через таке пояснення визначалася своєрідна ієрархічність щодо становища людини і її місця у всесвіті. «...Земна ієрархія речей
є послідовне символічне відображення ієрархії небесної, Божественної...» [14: 14].
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Психологічна акциденція: символ – одна із форм прояву свідомості, він у нерозгорнутій
формі містить у собі всі можливі конкретизації предмета, багатозначну смислову перспективу його розгортання в дійсності. Символи виникають у процесі асиміляції між предметами, а також між предметами та схемою дій, іншими словами, одні предмети асимілюють
інші, що і зумовлює виникнення даного поняття [22]. Дану акциденцію слід розглядати
на основі праць К.Г. Юнга, який визначав символ як архетипний образ, він – «не якийсь
довільний або навмисно обраний для передавання будь-якого факту знак, а вираження надлюдського змісту, що осягається через те тільки з застереженням» [11]. Вчений зазначає,
що навіть якщо наш розум і не осягає символів, вони всеодно діють, тому що наше несвідоме визнає їх як вираження універсальних психічних факторів [11].
Згідно з психоаналітичною акциденцією символом є єдина опосередкована можливість вияву підсвідомих начал в індивідуальній психіці та в культурі [11; 12].
Лінгвофілософська акциденція: символ – форма вираження смислу. За Р.Дж. Коллінгвудом, мова має двобічний характер: з одного боку, вона є засобом вираження (наприклад, власних почуттів), а з іншого – символічним апаратом. Призначення символу – передати смисл, що може бути прихованим за певною формою [10].
Згідно з етнолінгвістичною акциденцією, символом є частина ритуальної дії або реалізація міфопоетичного уявлення. Ритуал давніший навіть за мову, ритуальна сакралізована дія поступово формується у символічні форми, зокрема, мову. Тому слово назавжди
залишається символом, який сягає у глибини свідомості людини [22].
Герменевтично-філософська акциденція: символ – частка цілого, єдність натяку і
приховування цього цілого. Символ постає як уламок буття, здатний з’єднатися з відповідним йому уламком у цілісність, або також, що це – давноочікувана частинка, яка
доповнює до цілого, фрагмента життя, який завжди шукають»[13]. За Ґадамером, символ
не лише вказує на значення, але й репрезентує його, в тому розумінні, що не заміщує
щось інше, не виступає лише представником чогось, а зберігає в своєму представництві
те, що репрезентує [1: 444].
Формально-логічна акциденція: символ – умовний знак, як правило, графічний, що
позначає логічні операції, формалізовані поняття, алгоритми процесів чи дій [22].
На основі представлених вище акциденцій можна виділити наступні суттєві ознаки
символу: етнічність, інформативність, емоційність, смислова та логічна навантаженість,
онтологічність, репрезентативність, багатозначність, багаторівневість, носить ідеальний
та матеріальний культурний та комунікативний характер.
Отже, символом є такий об’єкт або стереотип поведінки, що вказує на певну значиму
для людини область реальності, носить інформативний, репрезентативний, онтологічний
та емоційний характер та служить для передачі смислу, що прихований за певною формою. Саме в символі найкраще передаються історичні та етнолінгвістичні особливості
певної культурної епохи з покоління в покоління. Ця категорія є однією із форм пізнання
світу, що виражає ідеальний зміст і має багатозначну смислову перспективу.
Протиставленням, яке відіграє ту ж роль, що і дихотомія символу є опозиція символу,
знаку та архетипу.
Категорія «символ» і «архетип» знаходяться в єдиній площині, пов’язаній з міфічністю мислення та колективною свідомістю. К.Г. Юнґ остаточно утвердив цей термін,
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розглядаючи його як основний позасвідомий засіб передачі найціннішого людського досвіду від покоління до покоління у формі підсвідомих символів, як закорінену в мові та
міфі складову частину колективної пам’яті, в якій акумульована мудрість людства. Як і
його німецький попередник, Ф.В. Шеллінг, він вважав, що єдиним джерелом архетипів є
міфи, що фіксуються в національній свідомості у формі непорушних матриць, незмінних
сутностей, що виринають із запрограмованого підсвідомого кожного митця і спрямовують його творчість. Згодом подібні ідеї розвинулись у цілісну теорію архетипів, в основі
якої знаходиться міф як мистецтво безумовної метафоричної ідентичності [11].
На думку Юнґа, спонтанне породження образів – це лише підсвідоме нагадування
відбитків пам’яті минулого, досвіду нації, людства. Прадавні архетипи колективної підсвідомості людства знову й знову постають у міфах, релігіях, снах і фантазіях, проникаючи у всі види мистецтва і в літературу. Повторюючись тисячі разів, вони формують
певні сталі моделі, здатні відроджуватись і виявляти себе в різні епохи у різних образах.
Адже, «психологічно успадковуються не уявлення, а енергетичні форми, і в такому сенсі вони відповідають вічним інстинктам. Якщо свідомість є внутрішнім сприйняттям
об’єктивного життєвого процесу, а свідоме розуміння надає діяльності людини форми і
напряму, то неусвідомлене розуміння через архетип визначає форму і напрям інстинкту»
[17: 133-134]. Відтак, «архетип як ідеальна формотворчість виявляється у матеріалі свідомого досвіду через архетипний образ. Саме тоді спадщина предків, яка зберігається в
кожній індивідуальній душі формально і несвідомо, має змогу «прозріти» через життєву
конкретику. Будь-яка людина наділена інстинктами і запасом архетипних образів, які їх
відображають. Отже, у кожній людині функціонує колективне неусвідомлене, утворене
зі сфери інстинктів і їх відповідників – архетипів» [17: 134].
Послідовник К.Г. Юнга, Е. Нойман, у книзі «Походження та історія людської свідомості» пов’язує діяльність свідомого й несвідомого і вважає, що свідомість може розвиватись лише там, де вона зберігає живий зв’язок із творчими силами підсвідомості.
Приймаючи аксіому Юнґа про те, що символічне є станом рівноваги між свідомим і
підсвідомим, він знову переносить акценти на перше: «Кожен архетип, як і кожен символ, наповнений специфічним змістом, і коли ми говоримо, що уся людина захоплена
колективним підсвідомим, ми маємо на увазі, що захоплена і її свідомість» [18: 156].
Більше того, дослідник вважає, що, хоча в період зародження архетипний зміст культури є підсвідомим, однак «з розвитком та систематизацією свідомості, а також зі зміщенням індивідуального еґо, виникає колективна свідомість, культурний канон кожної
конкретної цивілізації та епохи. Іншими словами, формується склад певних архетипів,
символів, цінностей та установок, на який проектується архетипний вміст підсвідомого, і який, приймаючи жорсткі форми міфу й культу, стає догматичною спадщиною
групи» [18: 157].
Саме ці архетипні установки як усталені канони мистецтва були детально осмислені
в другій половині ХХ ст. у науковій спадщині Н.Фрая. Враховуючи напрацювання Дж.
Фрезера, К. Леві-Строса та К.-Ґ. Юнґа, канадський вчений розглядав архетипи не лише
як «первісні формули» окремих образів, але й як усталені моделі ідей, тем, мотивів, ритмів, наративів, літературних форм, жанрів, він притримувався думки, що існує загальна
тенденція мистецтва до відтворення цих формул.
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Характерними ознаками архетипу є: міфічність мислення та колективна свідомість;
колективна і індивідуальна безсвідомість; когнітивна форма фіксації та трансляції культурного досвіду (біологічним, а не культурологічним шляхом); історичні та етнолінгвістичні ознаки (збереження певних традицій на підсвідомому рівні); інформативність та
смислова навантаженість; пізнання емпіричної реальності; універсальність та позаісторичність формування образних кодів опису світу.
Отже, на відміну від символу, який є об’єктом або стереотипом поведінки, архетип
є позасвідомим засобом передачі найціннішого людського досвіду від покоління до покоління, якому як і символу притаманна історичність, репрезентативність, онтологічність та інформативність.
Символ слід також розглядати і у відношенні з виникненням і становленням семіотики як науки про знакову систему, символ поєднується, відповідно, зі знаком. Ч. Пірс
як один з представників даного напряму прирівнює знак і символ. Дослідник вважає, що
символи починають існувати, розвиваючись з інших знаків, в особливості із іконічних
або змішаних знаків, маючи характер як ікон, так і символів [19: 29]. Ми мислимо тільки
знаками. [20]. Знак вказує на існування в минулому, теперішньому чи майбутньому події
чи стану. Він виступає аналогом не тільки якого-небудь об’єкту або класу об’єктів, він
може взагалі не мати предметного аналогу, виражаючи абстракті поняття чи об’єкт, який
в дійсності не існує [1: 681].
Визначення категорії «знаку» знаходимо також в працях К. Леві-Стросса, Р. Барта,
М. Фуко та ін. На основі опрацьованих праць ми виділяємо наступні ознаки категорії
знаку: виступає засобом людської комунікації; притаманна інформативна та смислова
завантаженість, мисленнєва природа; носить репрезентативний та історичний характер;
вказує на денотат.
Спільне між символом і знаком – це їхня дуальна природа, поєднання конкретного
предмета із суттю іншого предмета. Відмінною рисою цих понять є однозначність, постійність трактувань знака і багатошарова, динамічна, багатозначна структура символу.
Однорівневість знака та багаторівневість символу пояснюється тим, що знак функціонує
на одному рівні структури Всесвіту, тоді як символ може проникати на всі рівні реальності:
космічні, соціальні, релігійні, особистісні тощо. Знаки є цілком зрозумілими, а символи
ніколи не можна повністю витлумачити; знаки позначають просто щось відмінне від себе,
а символи – щось «вище»: абстрактні ідеї, поняття. І, нарешті, – знаки пізнаються раціонально, суб’єктивно, через знання, тоді як символи не пізнаються, вони радше можуть бути
включені у цілісність індивідуального чи колективного досвіду.
Спільні та відмінні риси культурологічних категорій символу, знаку та архетипу подано на рис.1.
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Рис.1. Спільні та відмінні риси культурологічних категорій символу, знаку та архетипу
Розглянуті культурологічні категорії символу, архетипу та знаку досліджувалися та
продовжують вивчатися вітчизняними та світовими науковцями, а саме питання символізму та визначення символів залишаються центральним питанням для подальших лінгвокультурологічних досліджень та є важливим для міжкультурної комунікації.
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
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(Житомир, Україна)
СТРУКТУРА АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ СЛІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ
(ГРОШІ, БАНК, ДИВІДЕНД, ЕМІСІЯ, РИНОК)

В статье идет речь о структуре ассоциативного поля. Анализируются разные
подходы к определению понятия «ассоциативного поля». Охарактеризованы
ассоциативные поля некоторых слов экономической сферы использования (ДЕНЬГИ,
БАНК, ДИВИДЕНД, ЭМИССИЯ, РЫНОК).
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, реципиент, реакция, ассоциативное поле.
This article is about the structure of the associative field. The different points of views to
the definition «associative field» are analyzed. The associative fields of the some words of the
economic sphere (MONEY, BANK, DIVIDEND, EMISSIO, MARKET) are characterized.
Key words: associative experiment, recipient, reaction, associative field.
Набувають все більшої актуальності дослідження асоціативного сприйняття мовцями лексичної семантики та індивідуального осмислення загальних понять, структури асоціативних полів тих чи інших лексичних одиниць, зокрема лексики економічної
сфери. Соціально-економічні умови життя сучасного мовця потребують її адекватного
усвідомлення, адже економічна сфера суттєво впливає на будову мовної картини світу
людини, зокрема фрагменту, утвореного лексикою економічної сфери використання, що
суттєво впливає на світосприйняття та осмислення життя українця.
Мета цієї статті полягає у побудові структури асоціативних полів деяких слів економічної сфери використання на основі результатів, отриманих в ході вільного асоціативного експерименту.
Однією з характерних особливостей наукового пошуку останніх десятиріч є ідея системних досліджень. Теоретично будь-який об’єкт може вивчатися як особлива система.
Процес пізнання таких об’єктів характеризується підходом, який відмовляється від односторонніх аналітичних, лінійно-причинних методів вивчення і основний акцент робить
на аналізі цілісних якостей об’єкта, виділенні його різних зв’язків і структури [1: 101].
Основоположником системних ідей у мовознавстві прийнято вважати Ф. де Соссюра, хоча дослідження окремих системних ознак мови можемо спостерігати у працях І.
Бодуена де Куртене, О. Потебні, М. Покровського та ін. Так, М. Покровський вважав, що
історія значення відомого слова буде зрозумілою тоді, коли будемо вивчати це слово у
зв’язках з іншими словами [1:102].
Проте питання про системність лексики довгий час залишалося дискусійним. Складність проблеми зумовлена такими факторами, як широта об’єму словникового складу,
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його відкритість, рухливість, складна внутрішня організація, культурно-соціологічна
детермінованість. Але ця складність ніби компенсується іншою особливістю: лексична
система ніде і ніким не використовується у повному об’ємі – фактично завжди маємо
справу з обмеженнями [1: 102].
Сьогодні існує багато робіт, у яких трактування семантичних фрагментів одиниць
асоціативного поля відбувається по-різному. Однак до цього часу немає єдиного визначення самого поняття «асоціативне поле». Так, Ю. Ульянов зазначає, що реакції, отримані
у ході проведення вільного асоціативного експерименту, у психолінгвістичній літературі
називаються асоціатами, а повний набір таких асоціатів до слова-стимула – асоціативним полем. Асоціативне поле – це сукупність асоціативних уявлень, тим чи іншим чином
пов’язаних зі словом, але оформлених словесно [2: 17].
У лінгвістичному енциклопедичному словнику асоціативні поля трактуються як
типи полів, що вивчаються у межах психолінгвістики і психології, для яких є характерним об’єднання навколо слова-стимулу певних груп слів-асоціатів [3: 381]. Асоціативне
поле – визначається як функціональна психолінгвістична модель, що фіксує асоціативні
зв’язки слів, виявлені експериментально, це модель, що представляє реальну свідомість
у процесі комунікації [4: 16]. В іншому визначенні асоціативне поле розглядається як
асоціативно-смисловий конструкт, що реалізує свої зв’язки у межах певного семантичного поля, але ніколи цілком з ним не збігається [5: 11].
Поняття «асоціативне поле» існує паралельно з поняттям «семантичне поле».
Семантичне поле являє собою сукупність таких одиниць, що об’єднані певною семантичною ознакою. Його основні риси:
• семантичне поле інтуїтивно зрозуміле носію мови і має для нього психологічну реальність;
• семантичне поле автономне і може бути виділене як самостійна підсистема мови;
• одиниці семантичного поля зв’язані тими чи іншими системними семантичними відношеннями;
• кожне семантичне поле пов’язане з іншими семантичними полями мови і разом з
ними утворює мовну систему [6: 1].
О. Леонтьєв зазначав, що якщо слово характеризується певною семантичною ознакою, то його пошук відбувається всередині певної частотної групи слів, для яких характерна така ознака. Цей пошук, безперечно, має асоціативну природу і у процесі реалізації відбувається сортування і відбір семантичних ознак, необхідних для надходження
цього слова [2: 18].
Поняття «асоціативне поле» ширше ніж поняття «семантичного поля», і останнє
входить до складу асоціативного поля. Проте бувають випадки, коли замість терміна
«асоціативне поле» автори досліджень вживають термін «семантичне поле». У процесі побудови структури асоціативного поля свідомо використовуються слова-стимули і
слова-асоціати, і визначення об’єму семантичного поля відбувається шляхом проведення
асоціативного експерименту, що призводить до відсутності розмежування понять «асоціативне поле» та «семантичне поле».
Для з’ясування структури асоціативних полів деяких слів економічної сфери використання (ГРОШІ, БАНК, ДИВІДЕНД, ЕМІСІЯ, РИНОК) нами був проведений вільний
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асоціативний експеримент з учнями старших класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів
і студентами вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації України.
Всі реакції, отримані на певний стимул, утворюють асоціативне поле відповідного
стимулу. Наприклад, на стимул ГРОШІ було отримано такі реакції: бабкі*, бабло – 1,
багато – 4, багатство – 1, банк – 9, банкнота, банкноти – 1, без них життя неможливе, борги, бумага, бумажка, в банках, валюта – 7, великі – 1, високооплачувана
робота, витрати, горе, гривні – 1, гривня – 3, грошові вклади, добре – 2, долар, долари
– 4, достаток, дуже потрібні, економіка, євро – 1, заробіток, зароблені, заробляти,
зарплата – 8, засіб існування, збирання, знецінення, їжа, картка, кошти – 2, красиве
життя, кредит – 1, кредитка, купівля, купюри – 1, Леся Українка, магазин, майже
все, мало, монети, нашої групи, не головне, невигідні, оплата – 1, папір, папірці, плата, покупки – 3, потрібно заробляти, похід на ринок, праця, прибуток – 1, проблеми
– 1, продукти, проживання, радість, слава, стипендія, Тарас Шевченко, фінанси – 2,
ціна, цінний папір, цінні папери, щастя, щось та ін. На стимул РИНОК було отримані
такі: багато, багато всього, базар – 34, витрати – 1, гроші – 8, де продають товар,
дорогий, економіка – 3, житній – 1, збут товарів, збуту, їжа – 1, кількість клієнтів,
конкуренція, купи-продай, купівля – 1, купівля-продаж – 3, купувати, місце де можна
витратити гроші, місце де роблять покупки, одяг, покупка – 2, покупки, праці – 7, праця – 2, продавець-покупець, продаж – 4, продукти – 6, продукція – 1, речі – 2, риба – 1,
різноманітність, скупка, скупчення, скупчення людей, там де продають, товар – 3,
товари – 11, торгівельна палатка, торгівля – 1, цінних паперів, черги – 1, шум та ін.
Всі вони утворюють асоціативні поля стимулів.
Аналіз матеріалу наведених асоціативних полів свідчить про те, що вони мають незамкнутий характер. Н. Бутенко наголошує, що в разі продовження експерименту із залученням до участі в ньому більшої кількості інформантів, разом зі збільшенням кількості
типових будуть зростати й індивідуальні реакції[7: 7].
Ю. Караулов запропонував концепцію семантичного гештальту у структурі асоціативного поля. Асоціативне поле розглядається як сукупність структур: фонетичної, лексичної, синтаксичної, морфологічної, когнітивної, граматичної та статистичної [8].
Відповідно до концепції семантичного гештальту, структури асоціативних полів
нами було прослідковано на прикладах, отриманих на стимули БАНК, ДИВІДЕНД:
– синтаксична структура поля описує синтаксичні відношення між стимулом та реакцією: мій БАНК, ощадний БАНК; високий ДИВІДЕНД, покриваючи можливі типи словосполучень іменника БАНК, ДИВІДЕНД;
– лексична структура поля розглядається у двох аспектах: з точки зору лексикокатегоріальних відношень, у які вступають стимул і реакція та безпосередньо самі реакції, і з точки зору полісемії стимулу. При цьому перший аспект відображає макроструктуру поля, другий – мікроструктуру: БАНК – Правекс, БАНК – установа, БАНК
– вкладення, БАНК – послуги; ДИВІДЕНД – гроші – 10, ДИВІДЕНД – банк – 1, ДИВІДЕНД – прибутки – 3, прибуток – 6, ДИВІДЕНД – процент – 2, проценти – 1;
– морфологічна структура поля виявляється у словозмінних та словоутворювальних
відношеннях між реакцією та стимулом (БАНК – банкомат, БАНК – банківський, серед
реакцій на стимул ДИВІДЕНД таких відношень не виявлено);
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– когнітивна структура асоціативного поля відображає різноманітні знання носія
мови про стимул, які існують у відповідних полях (БАНК – Аваль, Правекс, ДИВІДЕНД
– відсоток, вклад, вкладення, вкладення грошей на %, вклади, внески грошові), у метафоричних значеннях (БАНК – сховище, копілка);
– прагматична структура, яка складається із оцінок, що дають носії мови змісту стимульного слова ( БАНК – хороший, ДИВІДЕНД – гарний).
Всі ці структури роблять поле одиницею мови або «одиницею володіння мовою» –
«мовленнєвою здібністю», де перші три структури (лексична, синтаксична, морфологічна)
представляють основні рівні мови і, об’єднуючись у єдину лексико-граматичну структуру,
представляють мову як таку. Когнітивна ж структура відображає мовну картину світу і
представляє відношення «мова і людина», бо немає знань без їх носія, як і не існує «картин світу» без суб’єкта [9: 20-21]. Прагматична структура визначає відношення людина –
дійсність, статистична – формальними методами показує ступінь адекватності кількісних
характеристик поля зовнішнім параметрам «одиниці володіння мовою» [9: 22-23].
Слова в асоціативному полі не просто співіснують, але й співвідносяться між собою
деякими зв’язками, що мають семантичне трактування [2: 17]. Тому необхідно говорити
не тільки про семантичні відношення всередині семантичного поля, а й про виділення
семантичного поля як сукупності слів, що охоплює певне коло значень досліджуваного
слова [2: 18].
Так, в асоціативному полі стимулу ЕМІСІЯ можемо виділити семантичне поле, до
якого ввійшли такі реакції: банк, виготовлення грошей, видача грошей, випуск грошей
– 9, випускання, грошей – 1, гроші – 9, державі, економіка – 4. До семантичного поля не
увійшли реакції, що за семантикою не належать до стимулу, проте утворюють асоціативне поле стимулу ЕМІСІЯ: амністія, вибух, втрата, емульсія – 1, зарплата, збір – 1,
зменшення, комісія – 16, конфіскація та ін. Серед реакцій на стимул ДИВІДЕНД такі
реакції як акції – 2, акціонер, акція – 1, банк – 1, будинок, відсотки – 1, відсотки акцій,
відсоток, вклад, вкладення, вкладення грошей на %, вклади, внески грошові, гарний, гроші – 10, документ – 2, документи – 2, дохід, клієнт, премія, прибутки – 3, прибуток – 6,
процент – 2, проценти – 1, проценти грошей та багато інших утворюють семантичне
поле, а реакції агент, депутат, диригент, кореспондент належать лише до асоціативного поля цього стимулу.
Аналіз семантичної структури слова свідчить про те, що вона являє собою таку мікросистему, у якій існує ядро і периферія: у сукупності сем, представлених у слові, виділяються основні, що віддзеркалюють основні ознаки денотату, без яких названий об’єкт не існує
як такий і нерівномірні – такі, що віддзеркалюють другорядні ознаки предмета [1: 107]. Всі
ці ознаки і утворюють як семантичне поле, так і асоціативне поле кожного зі стимулів.
Об’єднання слів відбувається навколо ядерних (базових, опорних) одиниць. Ядерні одиниці найбільш вживані, їх значення має дуже загальний характер. У ньому, як
правило, крім категоріальної семи, представлені не більше одної-двох диференційних
ознак [1: 107].
Н. Бутенко у «Словнику асоціативних норм української мови» відносить до ядерних
такі реакції, що зустрічаються не менш як у десяти інформантів [7: 8]. У нашому випадку до ядерних належать реакції, що зустрічаються більше десяти разів, наприклад,
51

в асоціативному полі стимулу БАНК ядерними є реакції Приватбанк – 17, гроші – 21;
ГРОШІ – банк – 11; ДИВІДЕНД – гроші – 12; ЕМІСІЯ – випуск грошей – 10; комісія – 16,
гроші – 11; РИНОК – товари – 11, базар – 34. Всі інші реакції належать до периферії
асоціативного поля, наприклад, периферію стимулу БАНК складають такі реакції: багато грошей, банкір, банкомат, будинок, будівля, будівля для грошей, будова, валюта,
великий, вигідний, вкладення, вклали, гроші брати, грошовий центр, грошові операції,
де гроші зберігаються, депозити, директор, зарплата, збереження грошей, капітал,
комерційний, кошти, кредит, кредити, люди, мільйон, місце для грошей, неприємно,
об’єднання, обмін, видача валют, організація, перекази, підприємство, плата, позика,
послуга, послуги, приміщення, склад грошей, структура, сховище, установа, фінанси,
фінансова організація та багато інших, тому що в асоціативному полі вони зустрілися
менше десяти разів. Реакції, що знаходяться на периферії поля, мають неабияку вагу у
дослідженнях особливостей мовної картини світу індивідуума.
Зв’язки ядра лексичної системи з периферією можна інтерпретувати на думку Е. Кузнєцової, як діалектичну єдність загального та одиничного, що визначається основними
закономірностями розвитку та існування людської свідомості, в якій тенденція до узагальнення і тенденція до конкретизації органічно пов’язані [1: 103].
Напрями асоціювання і появи реакції виявляються уже в ядрі асоціативного поля і
продовжуються на периферії, складаючи структуру асоціативного поля, і можуть розглядатися як її гілки, (іноді вітки) [7: 8]. Всі вони мають неоднакову потужність. Наприклад,
в асоціативному полі стимулу РИНОК найбільш потужною гілкою виявилася така, де
реакції позначають процеси, пов’язані зі значенням стимулу (збут товарів – 2, купівля –
1, продаж – 4, праця – 7, скупка – 2, торгівля – 8, черги – 1 та ін.); в асоціативному полі
стимулу БАНК – реакції, пов’язані з власними назвами самого стимулу («Аваль» – 23,
«Ексім» – 4, «Приватбанк» – 17, «Правекс» – 6); ГРОШІ – реакції, що певною мірою є
синонімами до стимулу (банкноти – 2, валюта – 7, гривні – 4, долари – 5, кошти – 2,
купюри – 2, монети – 3 та ін.).
Асоціативні структури у різних стимулів різні: напрями асоціювання, що характерні для одних груп слів, не властиві для інших. Однак для більшості слів типовою є
наявність від п’яти до десяти гілок асоціативної структури [7: 9]. Такі гілки у нашому
випадку виражені реакціями, що позначають: синоніми до слова-стимулу; процеси,
пов’язані зі значенням стимулу; оцінку якості; предмети, пов’язані зі значенням стимулу; слова, що часто вживаються зі стимулом і утворюють словосполучення; власні
назви стимулу.
Отже, всі реакції, отримані на певний стимул, утворюють асоціативне поле, в якому
може бути виділене семантичне поле:
– до семантичного поля належать реакції, що подібні за семантикою зі словомстимулом;
– реакції, що не ввійшли до семантичного поля завжди належать до асоціативного поля;
– реакції, що зустрічаються у полі більш як десять разів, належать до ядра, а всі інші
складають периферію асоціативного поля;
– у кожному асоціативному полі може бути виділено від п’яти до десяти гілок асоціативної структури;
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– наявність гілок у кожному з них свідчить про своєрідність структури асоціативного
поля кожного окремого стимулу лексики економічної сфери використання.
* Збережено орфографію та лексику опитуваних.
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МЕТОДИКА АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА КАК
ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ВЫЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕПТА
В статье идет речь об особом проективном методе исследования мотивации личности – ассоциативном эксперименте. Ассоциативные тесты способны показать
как индивидуальные различия респондентов, так и социокультурные различия между
группами людей, в том числе, влияние коммуникативной среды на формирование ассоциативной системы человека. Методика позволяет выявить ассоциативное поле исследуемого концепта, проанализировать семантические признаки слов, объективирующих
концепт, определить существующие у носителей языка ассоциативные семантические
связи слов, опирающиеся на особенности культуры.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, концепт, ассоциация, языковая
картина мира, методика свободной ассоциации, ассоциативное поле, ассоциативновербальная сеть.
The article deals with word-association test method as one of ways of modern concept content
research. Word-association test – is special projecting research method of human motivation.
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Word-association tests are capable of showing individual differences of respondents as well as
social cultural differences among groups of people including the influence of communicative
medium on human associative system forming. This methodology makes it possible to recognize
the associative field of the concept under research, analyze words’ semantic features objecting
the concept and define words’ existing semantic links that are effected by culture peculiarities.
Key words: word-association test, concept, association, free association methods,linguistic
world-image, association field, associative verbal net.
У статті мова йде про особливий проективний метод дослідження мотивації особистості – асоціативно експерименті. Асоціативні тести можуть показати, як індивідуальні відмінності респодентів, так і соціокультурні відмінності між группами
людей, у тому числі вплив комунікативного оточення на формування асоціативної ситеми людини. Методика дозволяє виявити асоціативне поле досліджуванного концепта,
проаналізувати семантичні признаки слів, об’єктивіруючих концепт, віявити існуючі у
носіїв мови асоціативні семантичні зв’язки слів, спираючись на особливості культури.
Ключові слова: Асоціативний експеримент, концепт, асоціація, мовленєва картина
світу, методика вільної асоціацїї, асоціативне поле, асоціативно – вербально мережа.
Особое место среди методов семантического исследования речемыслительных процессов занимает методика свободной ассоциации. Под ассоциацией в психологии понимается связь, образующаяся при определенных условиях между двумя и более психическими
образованиями (ощущениями, двигательными актами, восприятиями, представлениями,
идеями и т.п.); действие этой связи заключается в том, что появление одного члена ассоциации регулярно приводит к появлению другого, – актуализация ассоциации. Психофизиологической основой возникновения ассоциации является открытый И.П. Павловым
механизм образования временных нервных связей. Ассоциации составляют основу всех
более сложных образований психики человека [1: 33]. Еще Аристотель обращал внимание на ассоциативные связи и активно изучал их. Он раскрыл закономерности соединения
представлений, разработал основные виды ассоциаций: по сходству, по временной последовательности (смежности) и контрасту [2: 64]. Исследование ассоциативных связей нашло место в работах Р. Декарта, Б. Спинозы, Т. Гоббса, Д. Гартли. В России ассоциативное
направление в психофизиологии развивали И. Сеченов, И.П. Павлов [3: 3].
В настоящее время ассоциативный эксперимент – термин, утвердившийся в психологии для обозначения особого проективного метода исследования мотивации личности,
который был предложен в самом начале XX в. К.Г. Юнгом и практически одновременно с
ним М. Вертгеймером и Д. Кляйном. Испытуемый должен реагировать на определенный
набор слов-стимулов как можно быстрее любым пришедшим ему в голову словом. При
этом регистрируется тип возникающих ассоциаций, частота однотипных ассоциаций,
величина латентных периодов (время между словом-стимулом и ответом испытуемого),
поведенческая и физиологическая реакция и др. По характеру этих данных можно судить
о скрытых влечениях и «аффективных комплексах» испытуемого, его установках и т. п.
В 20-е гг. XX в. А.Р. Лурия (А.Р. Лурия использовал методику свободных ассоциаций при создании полиграфа) предложил для диагностики «скрытых следов аффекта»
«сопряженную моторную методику», которая представляла собой модифицированный
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вариант ассоциативного эксперимента. Испытуемый одновременно со словесным ответом должен был выполнять определенные движения двумя руками (напр., нажимать
указательными пальцами обеих рук на два телеграфных ключа). Наличие «скрытых следов» аффекта констатируется при этом на основе не только анализа словесных ответов,
но и исследования «гармоничности» (дисгармоничности) связи возникающих моторных
реакций со словесными ответами. Первоначально метод применялся в судебной практике с целью выявления ложных свидетельских показаний, а также в психиатрии; в настоящее время различные модификации ассоциативного эксперимента используются в
психодиагностических и исследовательских целях [4].
В широком смысле слова ассоциативным экспериментом называют практическое
применение идей ассоциативной психологии в различного рода экспериментальных и
психодиагностических исследованиях. Принципиальным для названной психолингвистической методики является понятие об апперцепции (слиянии представлений) [5:
105-107] и ассоциации – основных законах образования рядов представлений, возникающих в сознании языковой личности. Ассоциация представляет собой связь между
психическими явлениями, при которой актуализация (восприятие, представление) одного из них влечет за собой появление в сознании другого. «Ассоциация – закономерная
связь двух или нескольких психических процессов (ощущений, представлений, мыслей,
образов, чувств, движений)» [3: 3]. Механизм ассоциации состоит в том, что одно звено вызывает и влечет за собой другое, – появление одного из процессов вызывает появление другого или других психических процессов [6: 123; 5: 120]. Ассоциативный
эксперимент предполагает, что испытуемый фиксирует первые пришедшие на ум ассоциации на предъявляемое слово-стимул. Словами-реакциями, или ассоциатами, могут
быть отдельные слова, словосочетания, фразеологизированные выражения. Обобщение
материала, полученного от разных испытуемых, позволяет выявить ассоциативную группировку, то есть множество ассоциатов, данных испытуемыми на стимульное слово. Это
множество отражает некоторые стандартизированные и нестандартные ассоциативные
связи слов в лексиконе. Более того, на сегодняшний день считается, что вербальные ассоциации подчиняются тем же законам, что и все ассоциативные связи человеческой
психики, поэтому представляется невозможным понять механизмы ассоциирования из
данных, отражающих только нормативные процессы.
Различают четыре типа ассоциативных экспериментов: парные ассоциации,
серийные ассоциации, вербальная дифференциация и свободное ассоциирование. Так,
внутри свободного ассоциативного эксперимента возможна регистрация либо цепи ответов, либо только первичного. В рамках контролируемого эксперимента свобода ассоциаций ограничивается в нужном экспериментатору направлении. Этим обеспечивается
определенная направленность ассоциаций. Возможны разные дополнительные задания
испытуемому, например: назвать слова, противоположные по значению (контрастное ассоциирование); назвать сходные по значению слова-синонимы и пр.
Нередко ассоциативные эксперименты называют тестами, и они могут быть
формальными и неформальными. Вербальные ассоциативные тесты позволяют получить информацию об отношении респондента к каким-либо явлениям или понятиям,
выраженным словами его родного языка. Обычная процедура состоит в следующем:
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респондента просят ответить на стимул (или последовательность стимулов) словами,
которые данный стимул вызывает в его сознании. В зависимости от задач исследования,
по-разному сочетают такие параметры экспериментов, как единичность-множественность
и свобода-контролируемость ассоциаций. Различные сочетания этих признаков дают
следующие типы ассоциаций:
– единичная свободная ассоциация (респонденту предъявляют вербальный или
невербальный стимул и просят сказать или написать первое пришедшее на ум
слово);
– единичная контролируемая ассоциация (отличается от свободной тем, что респондент получает указание давать ответ определенного типа, например, синоним
или антоним стимула);
– множественные свободные ассоциации (респондент может не ограничиваться
лишь одним словом в ответ на стимул, а давать столько ответов, сколько придет
ему на ум);
– множественные контролируемые ассоциации (то же, что в предыдущем случае, но
с инструкциями, накладывающими определенные ограничения на тип ответа).
По окончании эксперимента исследователь может сделать следующее:
– проанализировать распределение ассоциаций по стимулам;
– выявить условия, влияющие на это распределение;
– изучить форму и структуру ассоциаций;
– классифицировать ассоциации по форме или содержанию.
Подсчет результатов должен выявить частоту встречаемости для каждой ассоциации.
Наиболее частотные ответы называются культурно-первичными, наименее типичные –
идиосинкразическими. При жестком ограничении времени на размышление, респонденты
дают наиболее типичные ответы, тогда как увеличение времени приводит к большему
разнообразию ответов и к появлению необычных и даже уникальных ассоциаций. Известно также, что какая-то часть ответов является браком – они не выполняют условий
эксперимента из-за невнимательности респондентов или каких-либо иных причин, при
этом эмоционально нагруженные стимулы дают больше сбоев в ответах. Нередкими сбоями
в ответах являются повтор той же ассоциации (при множественных ассоциациях), повтор
слова-стимула вместо ассоциации, задержка в выполнении теста. При контролируемых
ассоциациях респонденты иногда забывают, какое именно задание они получили и дают
ответы, не выполняющие те ограничения, которые были сформулированы в задании, – такие ответы также затрудняют обработку результатов эксперимента.
Ассоциативные тесты способны показать как индивидуальные различия респондентов, так и социокультурные различия между группами людей, в зависимости от целей эксперимента. С их помощью можно изучать, как окружающая коммуникативная
среда – тексты рекламы, средства массовой информации, попкультура, идеологическая
пропаганда и т.п. – формируют ассоциативную систему человека, а значит, вторгаются в его мировосприятие, манипулируют им, снижая критическое мышление и способность сопротивляться навязываемым стереотипам.
Ю.Н. Карауловым выявлен на основании трехтомного словаря «Ассоциативный тезаурус современного русского языка» новый тип грамматики – ассоциативная грамма56

тика, которая заключена в ассоциативно-вербальной сети (способности носителя языка)
и может быть извлечена и изучена с целью статически-системного или динамическиактивного описания [7: 14]. Единицами ассоциативной грамматики являются словосочетания, образуемые соединением стимула с реакцией, выявляемые в результате проведения ассоциативного эксперимента. Сумма всех реакций на слово-стимул составляет его
ассоциативное поле. А совокупность таких полей – ассоциативно-вербальную сеть (АВС),
признанную кореллятом языкового сознания среднего носителя языка и представленную
в «Ассоциативном тезаурусе современного русского языка». Этот материал может быть
использован при построении различных фрагментов «наивной» языковой картины мира.
Рассмотрение всей совокупности языковых средств, выражающих языковую картину,
позволяет получить представление о содержании концепта в сознании носителей русского языка. Однако это всегда лишь его часть, поскольку концепт не может быть выражен
полностью (так как представляет собой нечетко структурированную единицу) и невозможно зафиксировать все средства языка и речевые репрезентации концепта. Важно
проверить слои исследуемого концепта на присутствие их в «наивной картине мира».
Таким образом, целесообразность применения психолингвистического эксперимента
в современной лингвистической науке не вызывает сомнений. Такая методика позволяет выявить ассоциативное поле исследуемого концепта, проанализировать глубинные
семантические признаки слов, объективирующих концепт, определить существующие
у носителей языка ассоциативные семантические связи слов, опирающиеся на особенности культуры, дать материал для исследования законов действия механизмов речи,
структуры лексикона, его языкового и мировоззренческого приоритетов. С помощью
ассоциативного эксперимента можно определить объем концепта на современном этапе
развития общества. Когнитивный уровень ассоциативно-вербальной связи включает
не только знания языка, но и аккумулирует знания носителя языка о мире, показывает,
каким видит окружающий мир носитель языка (фиксирует наивную языковую картину
мира так, как она отражается в ассоциативно-вербальной сети). Ассоциативное поле
у каждого человека свое, на характере ассоциаций сказываются возраст, географические условия, профессия, пол. Но принадлежность к одному народу составляет ядро
ассоциативного поля, которое достаточно стабильно, регулярно повторяемо в данном
языке.
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MODERN POLITENESS THEORY: A HISTORICAL OVERVIEW
Цель данной статьи – дать краткий анализ развития современной теории вежливости, которую развивали E. Goffman, G. Leech, P. Brown, S. Levinson Значительное место
в разработке теории вежливости занимает понятие «лица», введенное в 1963 году И.
Гоффманом (Erving Goffman). В 1987 П. Браун и С. Левинсон (P. Brown, S. Levinson) установили, что человек меняет свое речевое поведение в зависимости от реакции слушателя, и именно поэтому, можно утверждать, что стратегии вежливости определяются
аудиторией.
Ключевые слова: этикет, вежливость, лицо, стратегии поведения, позитивная
вежливость,негативная вежливость.
The purpose of this paper is to provide a review of the development of the modern Politeness
Theory. Possibly the most important concept in the study of politeness is the concept of «face»,
first introduced in 1963 by sociologist Erving Goffman. Goffman discussed face relative to
how people present themselves in social situations. Goffman divided face into two categories:
positive face and negative face. Positive face is the desire for appreciation and approval by
others. Negative face, conversely, is the desire not to be imposed on by others.
In 1983 Geoffrey Leech formulated a series of six politeness maxims similar to the
conversational maxims of Paul Grice. These were sets of simple rules based off Goffman’s
concepts, but fell short of creating a universal theory. In 1987 Brown and Levinson proposed
what is now the chief theory of linguistic politeness based on Goffman's work relating to face.
Brown and Levinson postulate that we change our verbal behavior based on the reaction of the
listener and thus our strategies for politeness vary by audience. Based on Goffman's concepts
of positive and negative face, Brown and Levinson also developed the concepts of positive
and negative politeness. Brown and Levinson's work may be the foremost current work on
politeness, but more recent research suggests that we must bare in mind the cross cultural and
gender differences in spoken language and the limitations of the theory in these areas due to
its vast generalizations.
Keywords: etiquette, politeness, concept of «face», positive face, negative face, positive
politeness, negative politeness
Politeness
Politeness is perhaps best defined as the application of appropriate manners and etiquette.
This phenomenon is culture specific, and what one society considers polite can very easily be
construed as bizarre or even downright rude by another. While all cultures seem to have basic
© Kincans V., Truitt V., 2009
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notions of propriety and politeness in a specific context, there is no universal agreement about
which behaviors fall under that rubric. Politeness was introduced into linguistics more than
thirty years ago and since then has been a thriving field, producing a large body of research.
The field of linguistics has long been divided between two groups: universal grammarians,
who believe that the defining features of language are the universal qualities all languages share
based on similar processes occurring within the human mind; and contrastive grammarians,
who think that language is defined by its diversity, the fact that the same idea can be expressed
in very different forms across cultures. This is especially true in the study of politeness. On one
hand, researchers have noticed that every culture recognizes a set of behaviors and attitudes
as «polite»; yet the particular sorts of behaviors differ from culture to culture, and the way
politeness is expressed in the same set of circumstances is also often vastly different from one
community to another.[5]
Face
Possibly the most important concept in the study of politeness is the concept of «face», first
introduced in 1963 by sociologist Erving Goffman. Goffman discussed face relative to how
people present themselves in social situations. «In any society, whenever the physical possibility of spoken interaction arises, it seems that a system of practices, conventions, and procedural
rules comes into play which functions as a means of guiding and organizing the flow of messages. An understanding will prevail as to when and where it will be permissible to initiate
talk among whom, and by means of what topics of conversation» [2]. We see, then, that face
is determined and maintained by the audience, not the speaker. Thus, face essentially refers to
the public self-image one broadcasts during interaction. People in a social situation will strive
to maintain the face they have created.
Goffman divided face into two categories: positive face and negative face. Positive face is
the desire for appreciation and approval by others. Negative face, conversely, is the desire not
to be imposed on by others. According to Goffman, there is a very limited number of ways one
can maintain face. An outside threat to this face is termed a «face threatening act» or FTA, and
oftentimes some form of linguistic politeness is needed to accompany a face threatening act in
order to not break off the interaction.
The Six Maxims
In 1983 Geoffrey Leech formulated a series of six politeness maxims similar to the conversational maxims of Paul Grice [4]. These maxims were presented in the following manner:
The Tact maxim states: «Minimize the expression of beliefs which imply cost to other; maximize the expression of beliefs which imply benefit to other.» This maxim focuses on minimizing
imposition on the hearer and allowing the hearer to think the speaker is attentive to his interests. A
good example would be a phrase like «could I please interrupt for just a moment?»
The Generosity maxim states: «Minimize the expression of benefit to self; maximize the
expression of cost to self.» This maxim focuses on the speaker. Its goal is to convince the hearer
that the listener is putting the hearer above himself. A good example of this kind of language is
«you go rest, and I can finish cleaning up.»
The Approbation maxim states: «Minimize the expression of beliefs which express dispraise of other; maximize the expression of beliefs which express approval of other.» This
maxim encourages the speaker to either praise the hearer openly, or if that is not possible to
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gloss over the subject entirely or use a euphemism. For example, someone might say «that
dress you are wearing is... interesting!»
The Modesty maxim states: «Minimize the expression of praise of self; maximize the expression of dispraise of self.» Now the focus is on the speaker avoiding self-praise that might
put off the hearer and to make the hearer look better. For example: «Oh, I’m such an idiot! I
was late for the bus again!»
The Agreement maxim states: «Minimize the expression of disagreement between self and
other; maximize the expression of agreement between self and other.» This implies that the
listener is much more direct in expressing agreement than disagreement to the hearer. For example, «Yes, I know, but I thought we agreed on that already.»
The Sympathy maxim states: «Minimize antipathy between self and other; maximize sympathy between self and other.» This applies to situations in which the speaker gives condolences or expresses commiseration, for example the typical «I’m sorry about your (mother,
father, brother)» expression.
Politeness Theory
In 1987 Brown and Levinson [1] proposed what is now the chief theory of linguistic politeness
based on Goffman’s work relating to face. Brown and Levinson postulate that we change our verbal
behavior based on the reaction of the listener and thus our strategies for politeness vary by audience.
Politeness is the expression of the intent to minimize face threats caused by certain face threatening
acts towards another. Thus Brown and Levinson arrive at their definition of politeness: the act of attempting to save face for another. This starts with the concept of the «model person» who is aware of
his own use of language and its potential effect on the listener. Brown and Levinson further suggest
that in conversation, face threatening actions are inevitable. Thus, the «model person» will attempt
to minimize the threat to the hearer’s face while still trying to get the message across. Thus, he will
use politeness strategies in order to save the listener’s face and prevent the listener from becoming
uncomfortable when face threatening actions are unavoidable or desired.
Based on Goffman’s concepts of positive and negative face, Brown and Levinson also
developed the concepts of positive and negative politeness. Because positive face is essentially
the need to be liked and appreciated, positive politeness is designed to meet face needs by performing actions such as complimenting or showing concern for the listener. Negative face is
the desire to remain autonomous and not infringe on the other person, thus negative politeness
is exhibited in order to protect the other person when negative face needs are threatened. Based
on this theory, Brown and Levinson also outlined the main strategies of politeness and put them
in a hierarchy of effectiveness.
Politeness Strategies
In their book, Brown and Levinson outline four main kinds of politeness strategies: bald on
record, negative politeness, positive politeness, and indirect strategy.
The first groups of strategies, bald on record, do not attempt to minimize the threat to the
hearer’s face at all. These are just straightforward statements which make no attempt to avoid
the potential offensiveness of the topic at hand. Such statements are usually made either among
family members or close friends. These strategies can also be used when an attempt is being
made to shock, repulse, or unnerve the audience. Statements that fall into this category include
«Hey! Go walk the dog!» and «Your dress is ugly.»
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The second group of strategies is positive politeness, which as was already mentioned,
seeks to minimize the threat to the hearer’s face. This is another strategy which is usually used
when the speaker and listener know each other well. This strategy is commonly used in an attempt to recognize the hearer’s desire to be respected as well as avoiding conflict. For example,
«So, would it be alright if I could borrow that dress of yours?»
The third group of politeness strategies is negative politeness, which has also been briefly
discussed in the previous section. This is the strategy that is used when there is a pre-existing
assumption that the speaker will be imposing on the listener. This strategy tends to be more
risky than the other two because the potential for embarrassment is higher than with bald on
record and positive politeness. This is a strategy that is used on people not necessarily well
acquainted with the speaker. It is a common strategy among apologetic students: «I don’t mean
to bother you, but could I meet you at your office later today?»
The fourth and final group of strategies outlined by Brown and Levinson is known as
indirect or off-record strategy. This strategy uses indirect language in such a manner as to
completely remove the speaker from the potential of being imposing. The goal of off-record
strategy is to if possible avoid the question entirely, as it may seem inappropriate. This is the
strategy of the random guy standing behind you at Subway and mumbling «Gee, I sure could
use a sandwich!» in the hope of you buying him one.
Some Other Common Politeness Techniques
Beyond the four major groups of politeness strategies, Brown and Levinson mention several
commonly used politeness techniques that may be part of one or more of the strategies or stand
alone as methods of saving face. One of these is «hedging» – the use of a mitigating device in order
to lessen the impact of a phrase. This is often used as part of the positive politeness strategy and can
be considered somewhat of a weaker form of euphemism. An example of hedging would be «he’s
a little on the dull side.» Directly related to this is the use of proper euphemisms, or the substitution
of more agreeable phrases and concepts for less acceptable ones. Euphemisms are commonly used
in polite speech, for example you are more likely to hear «I’m sorry your dad passed away» than
«sorry your dad died». Another common technique is the polite lie. This is an untruth told when the
truth may be construed to be impolite or offensive. A common use of this strategy is not going out
with your friends or relatives because you «have a very busy schedule». Also, in Japanese stating a
flat out «no» to a request is considered impolite, so the person being asked typically says «yes» or
«maybe», but does nothing. Usually when this technique is used both parties understand its meaning, so polite lies are sometimes considered a form of euphemism. Finally, there is the technique of
using tag questions instead of direct statements. There are four types of tag questions:
a) Modal tags request information of which the speaker is not certain, for example: «you
were there, weren’t you?»
b) Affective tags indicate concern for the listener, for example: «you haven’t been there,
have you?»
c) Softeners smooth down potentially harsh statements: «give me that, could you?»
d) Facilitative tags verify the validity of a request: «you can do that. can’t you?»
Criticism of Politeness Theory
Mainstream politeness theory is most often criticized for being scanty. Much of the work
on politeness assumes a homogeneous population. Because of this politeness theory is often
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criticized by linguists researching Asian languages such as Japanese. Sachiko Ide [3] claims
that Brown and Levinson assume that the speaker is constantly aware of his own language
production and uses language volitionally, while in many East Asian cultures politeness is
achieved based not so much on volition as on prescribed social norms. Another objection to
the homogeneous population comes on the basis of sex. It is a well documented fact that male
and female communication can differ significantly, but politeness theory has largely ignored
this fact and its implications for men and women performing politeness differently. Brown and
Levinson’s work may be the foremost current work on politeness, but we must bare in mind the
cross cultural and gender differences in spoken language and the limitations of the theory in
these areas due to its vast generalizations.
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ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ АФЕКТИВНОГО ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ
В статье рассматривается внутренняя речь как основное средство формирования
аффективной внутренней речи. Данная позиция изучается в ракурсе существования
неоднозначной лингвистической интерпретации внутренней речи, что предопределяет
многоаспектный подход к этому явлению. Исследование процесса внутреннего говорения
позволяет понять языковедческую суть аффективной внутренней речи и всесторонне
изучить архитектонико-речевую организацию текста с психологической доминантой.
Ключевые слова: внутрення речь, аффективная внутренняя речь.
Inner speech is considered in this article as а main means of affective inner speech forming.
Such problem is studied through existing of non-uniform linguistic interpretation of inner
speech that predetermines specific approach to this predetermine. Research of the process of
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inner speaking allows to understand linguistic sense of affective inner speech and learn manysided the architectonically-linguistic construction of psychological text.
Key words: inner speech, affective inner speech.
Внутрішнє мовлення – багатоаспектне й неоднозначне явище, яке репрезентує мовленнєвий процес, пов’язаний з мисленнєвою діяльністю особистості. Воно розкриває
природу людської свідомості і світосприймання індивіда. У цьому сенсі внутрішнє мовлення апелює до психологічного виміру, але водночас є об’єктом дослідження як суспільних, так і природничих наук. Такий статус виявляє його інтегральність й обумовлює
міждисциплінарний підхід до розуміння та вивчення внутрішньомовленнєвого акту.
Внутрішнє мовлення віддзеркалює внутрішньоособистісну організацію людини й
виступає невід’ємним й вирішальним механізмом зовнішнього мовлення. Як випливає
із зазначеного, внутрішньому говорінні притамана домінуюча функція в цілому мовленнєвому процесі.
Формування та формулювання думки сприяє реалізації особистісних роздумів та
міркувань. У такий спосіб художня література висвітлює внутрішній світ людини, який
відображає мовленнєву поведінку персонажа.
У цьому контексті становить інтерес вивчення літературного здобутку австрійського
письменника Артура Шніцлера, твір котрого «Лейтенант Густль» створено суцільним
внутрішнім монологом. Період кінця XIX – початку XX століть, в який жив і творив А.
Шніцлер, характеризувався розмаїттям культурних течій й впливом політикуму АвстроУгорської монархії, що, безумовно, ускладнювало суспільні відносини та потребувало їх
змін. У результаті сформувалися чинники, які змінили систему ціннісних пріоритетів й
уможливили процес гуманізації культурної сфери. Рушійним чинником гуманного оновлення став антропоцентризм. Антропоцентричність виражає й розкриває суть людини,
наділяючи її панівним статусом як у загальному, так і в культурному світобаченні. Людина виступає центральним об’єктом, навколо якого розгортаються події оточуючого світу.
Особистість виявляє найвищий ступінь всебічного осмислення. У такому антропоцентричному амплуа й створено новелу «Лейтенант Густль».
Письменник демонструє складні особистісні колізії головного персонажу – лейтенанта
Густля – у формі монологічного роздуму. Внутрішнє протистояння героя вкраплюється в
сюжетну лінію твору, наповнюючи його динамічною інтригою й гострою несподіваною
розв’язкою. Змістовне навантаження обумовлене чіткою фабулою, котра, на нашу думку,
якнайкраще відображена жанром новели. Новелістика витончено й довершено сконцентровує зміст, виявляючи психологічні аспекти сюжету найбільш досконало та влучно. У
цьому сенсі ми вбачаємо природнім та виправданим бурхливий розвиток європейської новели на поч. XX ст., зокрема австрійської. Час, коли в суспільстві панують ідеї консерватизму, при якому чітко виокремлюється прихильність до існуючих та усталених суспільних
норм, новелістика набуває актуальності й стає одним із найважливіших художніх жанрів.
Така позиція логічно доводить до висновку, що кожній епосі відповідає певна культурна генеза, яка координує мистецький світ й обумовлює художнє слово [1:101]. У зв’язку
з цим виникає проблема сприймання читачем жанрового стилю певного історичного
періоду. У філологічній науці обговорюється питання розуміння читачем ідейного духу
63

та соціальної дійсності художнього твору, що уможливлює естетичне й гармонійне
відчуття літературного доробку. Таким чином,
���������������������������������������������
для повноцінного осмислення стилю тексту необхідно «перевтілитися» й перейнятися епохальною атмосферою зображуваного
твору [2:93]. З такою метою ми й вивчаємо обставини та чинники, які сприяли ідейному
наповненню змісту новели «Лейтенант Густль». Автор акцентує увагу на непорушності
й святості військового мундиру, що викриває лейтмотив сучасної йому епохи.
Дух консерватизму керує роздумами Густля, примушуючи героя страждати, роздумуючи над ціннісними установками тогочасного суспільства. Лейтенант спаплюжив свій
офіцерський постулат, що має виняткове й визначне значення для його подальшої долі.
Усе навколо нього вибудовується крізь призму кодексу офіцерської честі. Його світобачення та світосприйняття скероване усталеними військовими суворими принципами. І в
цьому Густль вбачає глибокий сенс свого особистого життя.
Підкорення офіцерському статуту скеровує його думки та міркування, що викривають внутрішню особистісну суть Густля. Уся інтрига новели ґрунтується на суспільній
домінанті внутрішнього мовлення, яке ідентифікує не тільки духовний світ героя, а й
занурює читача в тогочасну дійсність.
Густль характеризує сучасне йому суспільство, збагачуючи свої спостереження позитивним чи навпаки негативним ставленням. Мова персонажа набуває побутового забарвлення і, на нашу думку, засвідчує витоки і природу «життєвого жанру», соціальнокомунікативну суть якого вивчав В.Н. Волошинов. Він зазначав його сутнісну «життєву»
орієнтацію, створену побутом та соціальними обставинами [1:98].
Формування мовлення Густля постійно супроводжується глибинним осмисленням,
що не тільки наповнює образ героя, а й всю новелу психологізмом. А. Шніцлер майстерно зображує соціальні й міжособистісні відносини, які виявляють значний вплив на
внутрішній стан людини [3:86].
Лейтенант з своїми душевними переживаннями й почуттями посідає чільне місце в
новелі, інші ж персонажі й деталі перебувають у полі його думок і психологічних спостережень [4:86]. Внутрішньомовленнєвий процес Густля досягає крайнього емоційного
напруження, вираженого афективною формою, що засвідчує неоднорідність й самобутність афекту. Безперечно, афективне внутрішнє мовлення в мовознавстві досконало не
вивчалось, його суттю та природою предметно і комплексно займаються психологічні,
психолінгвістичні, нейролінгвістичні студії.
Необхідно зазначити, що художня література містить не поодинокі випадки застосування афективного внутрішнього мовлення, оскільки воно якнайглибше розкриває внутрішнє світобачення людини.
Сучасна лінгвістика для вивчення внутрішньомовленнєвого аспекту застосовує інтегральний підхід. Таке бачення дозволяє синтезувати результати мовознавства з досягненнями інших дисциплін, що надає можливість для якнайглибшого сприймання
цього явища. Досліджуючи афективне внутрішнє мовлення, необхідно зазначити його
фундаментальну структуру, яка ґрунтується на внутрішньому мовленні. Логічно з цього
судження виникає потреба багатопланово розглянути зазначену проблему, неоднозначно
сприйняту мовознавцями. Як результат, існує неоднорідне ставлення й розмаїта ідентифікація внутрішнього мовлення.
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Так М.П. Брандес наголошує на винятковому значенні внутрішньої прихованої полеміки. Літературний твір насичений формою повідомлення першої особи однини, яскраво
й влучно впливає на читача, багатограно розкриваючи внутрішній стан людини: захоплення, розпач тощо.
М.П. Брандес наводить типологію прозового мовлення, розроблену
М.М. Бахтіним. Він розглядає мовлення героя як форму невласне-прямого мовлення.
За його визначенням, мовлення автора й персонажа уособлює невласне-пряме мовлення.
Внутрішнє мовлення науковець асоціює з певною модифікацією невласне-прямого мовлення, коли йдеться про думки, асоціації, емоції. Це мовлення коливається між крайніми
точками – невласне – авторським й невласне-прямим мовленням та залежать від характеру контамінації [5:125].
Позиція М.П. Брандес є винятково принциповою в питанні повідомлення від першої особи. Мовознавець визнає особу центральним об’єктом в літературному творі. Зображені події й ситуації – це засіб змалювання людини. У художньому тексті все вибудовується навколо особи. Людина є домінуючим й спрямовуючим вектором загального
викладеного плану тексту. Персонаж уособлює художній образ, складовими частками
якого є художнє узагальнення і неповторна індивідуалізація. У цій інтерпретації формою
виявлення індивідуальності слугує «усна розповідь» і «внутрішній монолог» [5: 94].
Осмислення внутрішнього мовлення в мовознавчому ракурсі найчастіше перетинається
з невласне-прямим мовленням. Увагу привертає еволюція дослідження невласне-прямого
мовлення у контексті мовознавчого вивчення К.Я. Кусько. Науковець наводить цілу низку
термінів для тлумачення цього явища. Найбільш уживаним в німецькій літературі вона
визначає ідентифікацію Є.Лорка – erlebte Rede, перекладену В.Н. Волошиновим як невласне – пряме мовлення [6, 9].
К.Я. Кусько розбиває позицію лінгвістів на основні концептуальні групи:
I – представники й послідовники женевської школи Ш.Баллі вбачають у невласнепрямому мовленні різновид, модифікацію непрямого мовлення.
II – Г. Лерх та її послідовники розглядають невласне– пряме мовлення як вид прямого мовлення чи спосіб репрезентації його в структурі авторського повідомлення.
III – А.Тоблер і П.Козловський дотримуються злиття прямого й непрямого мовлення.
IV – відноситься велика кількість мовознавців, котрі невласне-пряме мовлення вважають самостійною формою передачі чужого висловлювання [6:11].
Цікаву думку висуває Т. Калепки. Він наголошує на суті невласне-прямого мовлення,
що полягає у скритому, завуальованому характері. Н. Міллер розвиває ідею Т. Калепки і
вбачає у невласне-прямому мовленні сучасну модифікацію – внутрішній монолог.
Н.С. Поспєлов відстоює свою концепцію цього явища і доводить ідею втілення внутрішнього мовлення формою невласне-прямого.
Таке неоднорідне ставлення до суті невласне-прямого мовлення формує висновки:
По-перше, внутрішнє мовлення – явище психологічного характеру й потребує інтегрального підходу. Воно зароджується й протікає приховано, його координує безпосередньо особа, яка його виголошує всередині себе. А в літературному амплуа підґрунтям для
внутрішнього мовлення слугує невласне-пряме мовлення. Слід зазначити нашу позицію,
що полягає не в ототожненні невласне-прямого мовлення й внутрішнього.
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Визначаючи внутрішнє мовлення О.А. Сєнічева вдається до його комплексного
розгляду:
у фізіологічному аспекті:
1) згорнуте, узагальнене, предикативне (Л.С. Виготський);
2) складається з мовних елементів й керується індивідуальним кодом (О.Б. Сиротиніна);
3) індивідуальний код, що спрямовує розумову діяльність (М.І. Жинкін)
у мовознавчому аспекті:
1) віддзеркалення реального мовлення у психіці (О.С. Мельничук);
2) спосіб чи процес передачі інформації (Ф. де Сосюр, Г.В. Ахутіна, О.В. Залевська);
у психолінгвістичному:
1) словесна фрагментарність чи «мовлення майже без слів» (Л.С. Виготський, О.М.
Соколов);
2) вид мовленнєворозумової діяльності (О.Р. Лурія, У. Джеймс, О.О. Леонтьєв);
3) процес художньої обробки, що досягає ефекту спілкування автора й читача (Є.Д.
Поліванов, В.П. Бєлянін)
у літературознавчому:
1) вид художнього відображення (Г.Г. Ярмоленко);
2) художня форма передана текстуально (І.В. Страхов, Ф.Б. Баєв);
На думку О.А. Сєнічевої внутрішнє мовлення в тексті виражено трьома типами:
1) у формі прямого мовлення героя, що ділиться на підтипи – внутрішній діалог і
внутрішній монолог;
2) авторська розповідь, в якій виділяються вкраплення і потік свідомості;
3) невласне – пряме мовлення розбивається на монолог – роздуми та монолог – спогад.
О.А. Сєнічева стверджує, що внутрішнє мовлення не може бути відслідковано та
спостережено. Таке сприйняття цієї проблеми логічно обумовлює певну умовність його
відображення в художній репрезентації. Автор самостійно наділяє персонажа внутрішньомовленнєвим процесом, інтерпретуючи внутрішній світ героя й вияв психічних процесів у свідомості [7].
Досліджуючи внутрішнє монологічне мовлення С.О. Аветисова, підкреслює багатогранність цього явища. Вона акцентує увагу на його психологічній природі, оскільки
воно має психологічні витоки. Вивчаючи його в лінгвістичному й літературознавчому
аспектах, мовознавець виокремлює декілька течій:
1) внутрішнє монологічне мовлення як різновид невласне-прямого мовлення;
2) ототожнення з невласне-прямим мовленням;
3) є складником непрямого мовлення;
4) внутрішнє мовлення окремий вид або стиль повідомлення;
5) внутрішньомовленнєвий процес входить в потік свідомості;
С.О. Аветисова зазначає два типа внутрішнього мовлення – внутрішній монолог
та діалог [8].
За поглядами Є.О. Гончарової, суттєвою ознакою художнього тексту є наявність
стилістичних прийомів, які дозволяють читачеві перейнятися внутрішньою діяльністю
персонажів. Цей зв’язок здійснюється завдяки внутрішньому монологу чи контамінації
– злиттям розповіді автора й персонажа у форму невласне-прямого мовлення. Вона
66

підкреслює відсутність існування єдиного тлумачення внутрішнього мовлення. Водночас наголошує на його винятковій естетичній ролі в художній літературі. Дослідниця
вказує на існування двох понять – епічного (Erzählzeit) і фабульного часу (erzählte Zeit). Іх
співвідношення закладає основу для відбору та тлумачення сюжету твору. При зображенні
прямого внутрішнього мовлення вживається фабульний час, а при внутрішньому мовленні
– часові дієслівні форми, скеровані центральною фабулою твору. Існують певні відмінності
при застосуванні прямого внутрішнього мовлення й відображеного внутрішнього
мовлення у тексті. Пряме внутрішнє мовлення характеризується наявністю «вставних»
слів й оборотів, наприклад, denken, überlegen, grübeln, einfallen. Уживання цих дієслівних
груп, позначають мисленнєві процеси, що не притаманне невласне-прямому мовленню.
Даному явищу присутній ситуативний контекст, який репрезентується групою авторських
речень, скерований, безпосередньо, мисленнєвотворчою діяльністю персонажа. Стилістично пряме внутрішнє мовлення демонструє взаємодію голосу автора й героя, а у випадку
«авторського» невласне-прямого мовлення, митець підкорює собі зображувану ним особу.
При цьому створюється стилістичний ефект епізації.
Мовознавець Є.О. Гончарова доводить, що могутнім засобом розкриття внутрішнього світобачення героїв є, безпосередньо, їх мовлення, виголошене внутрішнім голосом
[9: 135–137].
В.А. Кухаренко виділяє у внутрішньому мовленні декілька підтипів: потік свідомості,
внутрішній монолог, аутодіалог, малі вкраплення внутрішнього мовлення [10:247]. Вона
стверджує, що воно розкриває інтелектуальні та емоційні потенціали особистості і має
своєрідну лінгвістичну організацію.
Узагальнюючи наукові положення сприйняття внутрішнього мовлення, необхідно
підкреслити неоднозначність його інтерпретації. Ми наголошуємо на його винятковій
та фундаментальній ролі у процесі відбиття афекту, який організує й координує
архітектоніко–мовленнєву структуру психологічного твору.
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ІНТОНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА
У статті мова йде про необхідність формування системи інтонаційних засобів, як
складової комунікативної компетентності майбутніх юристів. Розкривається роль
інтонації як структурного елементу властивості художнього усного мовлення майбутніх юристів.
Ключові слова: інтонація, компетентність, інтонаційні вміння.
В статье идет речь о необходимости формирования системы интонационных
средств, как составляющей коммуникативной компетентности будущих юристов. Раскрывается роль интонации как структурного элемента художественной устной речи
будущих юристов.
Ключевые слова: интонация, компетентность, интонационные умения.
The article deals with the question of the necessity of intonation devices’ system as the part
of the communicative competence of the future lawyers. It is discovered the role of intonation as
the structural element and the features of the artistic oral speech of the future lawyers.
The key words: intonation, competence, intonation skills.
На сучасному етапі актуальною є проблема унормованості системи спілкування, що
ґрунтується на чітких лінгвістичних значеннях її сутності.
На сьогодні немає повного дослідження лінгвістично-фонетичних компонентів інтонації, що членують мовленнєвий потік на смислові відрізки. На жаль, у свідомості
студентів-юристів недостатньо сформована система інтонаційних засобів, яка є основою
комунікативної компетентності.
У даній статті комунікативна компетентність розглядається як цілісна система
лексико-граматичних засобів, де провідною виступає інтонація усного мовлення.
Цю проблему порушували ще за часів Античності, зокрема Демосфен наполягав на поєднанні у публічній промові «наступальності вступу з переконливістю,
оригінальністю, напругою основної частини та з несподіваністю, експресивністю
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заключної частини» [1: 45]. Отже, деякі античні філософи значну увагу приділяли слову
і мистецтву його виголошування.
Форми комунікативного спілкування людини досліджували такі європейські
філософи: Л. Фейєрбах, В. Дільтей, М. Шелер, М. Бубер, М. Бахтін та ін. Вони стверджували, що «… через комунікативний вибір можна підійти до осягнення людського
буття…» [2: 227].
Інтонацію як структурний елемент комунікативної компетентності досліджував Л.
Булаховський, в аспекті виразності висловлювання – М. Баженов, у зв’язку із сигматичним членуванням мовного потоку – Є. Кротевич. Існує кілька типів інтонації. Так, фразова інтонація використовує такі властивості мовлення, які формують його фонетичну
організацію, почленовуючи синтагми, встановлюючи між ними смислові зв’язки, надаючи їм розповідних, питальних, спонукальних чи окличних імперативів, різних емоційний
нюансів. Архітектонічна інтонація пов’язана з динамікою фразових, логічних чи емфатичних акцентів, мелодикою, тембром, висотою і силою голосу, темпу та емоційних
відтінків артикуляції, ритму; характеризує паузу, фіксовану на письмі розділовими знаками, що позначається в межах твору та його частин на модальній специфіці вимови,
експресивному забарвленні та логічній переконливості мовлення.
Спробу визначити конструктивні відмінності інтонації зробив В.Жирмунський
(«Композиція ліричних віршів», 1921), її ґрунтовно висвітлив Б. Ейхенбаум («Мелодія
російського ліричного вірша», 1922), розглянули Л. Тимофєєв у низці віршознавчих
студій, В. Холшевников (збірник «Слово і образ», 1964), зводячи її до питальної та
окличної смислової гри.
Інтонацію як експресивну, емоційно-вольову властивість художнього мовлення вважають загальноестетичною проблемою, інтенцією текстопороджувального змісту, наділеного, за словами М. Бахтіна, «емоційно-вольовою зацікавленістю». Таку мовленнєву практику Ф. Шиллер визнав «панівним ладом чуттів», а Г.Б.Ф. Гегель – «пафосом» [3: 432].
Система спілкування не може бути відірвана від виконання певних рольових функцій у суспільстві. Саме М. Бубер [2] акцентував увагу та першому вимірі когнітивнопрагматичної комунікативної діяльності людини, яка є важливою складовою професії
юриста, оскільки він значною мірою впливає на результат міжлюдської взаємодії.
Важливою є думка К. Ясперса щодо сфери комунікативного співбуття людей, бо на
сьогодні є нагальною проблема масової маніпуляції свідомістю та поведінкою людей
[4: 132-148].
Саме у спілкуванні розкривається система міжлюдських стосунків. Так, Л. Ситниченко вважає, що «… у діалозі люди творять одне одного й, водночас своє спільне життя,
не втрачаючи індивідуальності « [5: 116].
М. Бахтін вважав, що життя за своєю природою є діалогічне. «Жити – означає брати
участь у цьому діалозі: сприймати, вслухатися, відповідати, погоджуватися та інше. У
цьому діалозі задіяна уся людина; усе життя: очами, губами, руками, душею, духом, всім
тілом, вчинками» [6: 310].
У ХХ столітті науковці та практики звертали увагу на необхідність вдосконалення
інтонаційних вмінь у процесі усного мовлення юристів. Аналіз судових промов відомих юристів показав, що вони є формою мовленнєвого спілкування і включають у себе
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засоби інтонаційної виразності. Саме тому, ми вважаємо, що обов’язковою складовою
комунікативної компетентності майбутнього юриста є оволодіння інтонаційними засобами усного мовлення.
Цікавою є думка О. Сербенської, яка вважає, що інтонація є надзвичайно важливою для
усного мовлення: « …у ній – серце і розум живої мови, її музика, ритмомелодика» [7: 32].
Головна складність в оволодінні юристом усним мовленням полягає у необхідності
визначення доцільності чи недоцільності певної інтонації у конкретному випадку серед
інших словесно-виражальних засобів. Це є важливою складовою комунікативної компетентності майбутніх правників.
Українські вчені (С. Бондар, І. Гушлевська, М. Головань та ін.) по-різному тлумачать
поняття «компетентності». У даній роботі послуговуємося таким визначенням «компетентності» як «сукупність знань і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки цієї діяльності, вірно використовувати
інформацію»
[8: 24]. Коли йдеться про компетентність як результат опанування інтонаційними засобами акцент робиться на тому, якими вони повинні бути їх провідні складові компоненти.
Інтонація є суб’єктивна, адже одна й та сама промова звучить по- різному у виконанні різних промовців. Так, А. Багмут зауважує, що індивідуалізуючи функція базується
на особистісних акустичних якостях голосу мовця і проявляється в його індивідуальних
характеристиках [9: 4].
На думку Л. Зіндера, «мелодика належить до найважливіших засобів організації
мовлення у плані чергування висловлень на синтагми та ритмічні групи й одночасного
їхнього поєднання» [10: 273]. Отже, мелодика членує мовний потік, а також служить для
смислового зв’язку окремих його частин.
Уміння правильно членувати текст є одним із важливих завдань для майбутніх юристів. Зрозуміло, що свідоме членування можливе лише за володіння мовою, опорою на
смисл, на контекст, на фонетико-семантичні, семантико-граматичні і фонологічні закономірності рідної мови, «зумовлене смислом, значенням, яке вкладає в нього мовець, а
під час читання – розумінням тексту читачем» [11: 60].
Запорукою успішного комунікативного процесу юриста вважаємо оволодіння
інтонаційно-конструктивними засобами усного мовлення. Наприклад, майбутній юрист
повинен усвідомити значущість інтонаційних конструкцій, зокрема повнозвучність,
милозвучність, мелодійність, гнучкість, висота, діапазон, тривалість та ін. Окрім того,
юристу як майбутньому оратору необхідно правильно будувати ритміко-мелодійну промову, бо саме вона передає зміст сказаного, визначає ставлення промовця до предмету
виступу. Інтонування мови дозволяє зробити правильний і логічний перехід від однієї
думки до іншої, від питання до питання, від проблеми до проблеми. І таким чином, максимально впливає на свідомість слухача.
Для того щоб набути цих навичок необхідно навчитися розбивати фрази на мовні
такти, швидко визначати їх основний зміст, помічати найважливіші слова і виділяти їх
наголосом, змінювати силу голосу.
Отже, розглянуті логіко-інтонаційні засоби є важливою складовою комунікативної
компетентності майбутнього юриста. Від рівня їх оволодіння та уміння застосовувати на
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практиці залежить реалізація правових положень в конкретних життєвих ситуаціях. Це в
свою чергу накладає велику відповідальність на юристів, як борців за справедливість.
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The forms of co-operation between the doctor and patient are analysed in the article. They
exist in the modern communication and the methods of interaction in the medical discourse are
also examining.
Key words: communication, interaction, discourse, medical discourse.
Потреба людей у спілкуванні – одна із базових, вона визначає їх сумісну діяльність
і викликається об’єктивною необхідністю комунікації. Згадаймо відомий вислів французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері: «Людське спілкування є найвищим
благом і радістю у житті». Перш за все, спілкування – це самостійна й надто специфічна
форма активності особистості з метою встановлення стосунків з іншими учасниками
комунікативного акту, отримання інформації і досягнення певного взаєморозуміння та
вирішення будь-яких проблем.
Форми спілкування визначаються соціальними функціями його учасників, їхньою
посадою у системі суспільних відношень. Вони регулюються характером виробництва,
обміном інформацією, комунікативними потребами, правилами суспільного життя, моральними і правовими нормами, соціальними інститутами та службами. Вони також
обумовлюються рівнем свідомості особистості, психічним типом, характером розвитку
індивіда та культурним рівнем спілкування, засвоєним особистістю.
Оскільки спілкування є вирішальною ланкою способу життя людини, то варто говорити про спілкування між лікарем і пацієнтом, що є суттєвим і актуальним у межах не
лише нашого дослідження, а й комунікативної інтеракції. Ось чому у ході спілкування
«лікар-пацієнт» можуть скластися різні стосунки за характером взаємодії: взаєморозуміння, взаємовплив, непорозуміння, конкурентність, конфліктність, конфронтація тощо.
У спілкуванні «лікар-пацієнт» здійснюється своєрідна презентація досвіду лікаря та її
проникнення у внутрішній світ пацієнта. Саме тому спілкування «лікар-пацієнт» виступає певною формою взаємодії між ними й виявляє певні людські якості, а також розкриває можливості подальшої інтеракції, що свідчить про актуальність обраної проблеми.
Комунікативна поведінка яскраво проявляється в дискурсі, тобто тексті, який занурений у ситуацію спілкування. Дослідження дискурсу має на меті характеристику учасників, мети і причини спілкування, а також обставин його. Дослідженню комунікативної
поведінки у дискурсі приділяли увагу Т.А. ван Дейк, Н. Арутюнова, Е. Бенвеніст, Р. Якобсон, А. Баранов, В. Борботько, В. Богданов, А. Вежбицька, В. Виноградов, В. Карасик, Є.
Кубрякова, І. Стернін, Г. Слишкін, К. Серажим, О. Селіванова, Ф. Бацевич.
Інституційний дискурс став предметом наукових досліджень, які присвячено різним
типам спілкування у процесі комунікації. Типи спілкування виділяються на основі соціолінгвістичних ознак, тобто на основі вивчення загальних закономірностей розвитку
і функціонування в суспільстві, впливу соціальних чинників на мову та впливу мови на
суспільство. Відповідно до цього у науковій літературі здійснено лінгвістичний аналіз
різних жанрів дискурсу: політичного (В. Базильова, О. Баранов, Н. Купіна, З. Попова, П.
Серіо), ділового (Т. Астафурова, Н. Кузнєцова, Н. Трошина), масово-інформаційного (І.
Алещанов, О. Гусєва, Б. Зільберт, А. Капішнікова, М. Ягубова), рекламного (О. Денисова, О. Домовець, В. Зірка, О. Ільїнова, Т. Лівшиц, Ю. Пирогова, Н. Слухай), наукового (В.
Богданова, Л. Васильєв, М. Кожина, М. Котюрова, В. Яцко), педагогічного (В. Карасик,
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Лєнєц, Ж. Мілованова), релігійного (Г. Агеєв, О. Грудєва, В. Карасик, О. Крилова, Л.
Крисін, О. Прохватілова). Меншою мірою висвітлено специфіку спортивного (І. Аксьонова, Л. Зільберт, О. Панкратова) та медичного дискурсів (Л. Бейлінсон).
Медичний дискурс є одним з типів інституційного дискурсу і характеризується певними специфічними ознаками. Дослідженню медичного дискурсу в україністиці не приділено уваги взагалі. Ф. Бацевич медичний дискурс розглядає як різновид функціонального стилю та його реалізацію в різних сферах спілкування [2 : 137].
Важливою характеристикою спілкування є сугестивність, яка має свої особливості
у різних типах дискурсу. Проблема мовленнєвої сугестії глибоко досліджується у зарубіжній та російській лінгвістиці [Дж. Гріндер, Р. Бендлер, С. Дороніна, Н. Бикова, Н.
Голєв, С. Ковальов, О. Савельєва, Е. Аронсон, Е. Пратканіс, И. Вагін, С. Кара-Мурза В.
Сергеїчева, Б. Поршнєв, В. Бехтерєв, М. Желтухіна, Е. Кречмер, Л. Мурзін, К. Платонов,
А. Романов, І. Черепанова ], основу якої заклав Т.А. ван Дейк [1989].
В україністиці цій проблемі не приділено достатньої уваги: Ю. Батулін, Є. Левченко,
Т. Ковалевська, С. Форманова.
З позиції соціолінгвістики В. Карасик виділяє два основні типи дискурсу: персональний (особистісно-орієнтовний) та інституційний. «У першому випадку, – зазначає автор,
– той, хто говорить, виступає як особистість з усіма багатствами свого внутрішнього світу,
в другому випадку – як представник певного соціального інституту» [4]. Автор вважає, що
інституційний дискурс – це спілкування в окреслених межах статусно-рольових відносин
[Там само]. На думку вченого, основними учасниками інституційного дискурсу є представники інституту (агенти) та люди, які до них звертаються (клієнти). Це вчитель-учень,
лікар-пацієнт, політик-виборець, священник-парафіянин.
Специфічними особливостями інституційного дискурсу є його тип, який в колективній мовній свідомості окреслений певним феноменом, узагальнений у ключовому концепті цього інституту (медичний – здоров’я), пов’язаний з певними функціями людей,
спорудами, побудованими для виконання певних функцій, суспільними ритуалами й
поведінковими стереотипами, міфологемами, а також текстами, які відтворено у певній
соціальній освіті.
В. Карасик в описуванні конкретного типу інституційного дискурсу пропонує використовувати таку схему: 1) учасники, 2) хронотоп, 3) мета, 4) цінності (у тому числі й
ключовий концепт), 5) стратегії, 6) матеріал (тематика), 7) різновиди та жанри, 8) прецедентні (культурогенні) тексти, 9) дискурсивні формули [4].
Отже, медичний дискурс – це вид інституційного спілкування, в якому беруть участь
лікар (медична сестра), пацієнт, родичі пацієнта та ін. Він призначений для медичної
комунікації з метою діагностики хвороби, уточнення діагнозу, позитивного емотивного
впливу на пацієнта, прийняття й обґрунтування обраної методики лікування й визначення колегіальної згоди.
У межах нашого дослідження ми розглядатимемо дискурс як текст промови лікаря у
реальній ситуації спілкування.
Метою медичного дискурсу є здійснення допомоги хворому, тобто визначити хворобу, провести лікування й пояснити пацієнтові, як йому треба себе поводити, щоб зберегти здоров’я. Цю мету здійснюють за допомогою стратегій, які визначаються певними
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інтенціями. В. Карасик виділяє три основні стратегії медичного дискурсу: ту, яка діагностує, ту, яка лікує, ту, яка рекомендує. Зазначені стратегії знаходять застосування у
мовленнєвих актах, які належать сфері мовленнєвих дій.
Медичний дискурс як різновид інституційного дискурсу несе інформативний характер, оскільки його метою є надання допомоги пацієнтові, який має хворобу. Медичні
працівники – це носії інформації, функцією якої є вплив на пацієнта, а, отже, зміна його
моделі сприйняття світу. Фатичне спілкування стає невід’ємним компонентом інформативного спілкування в медичному дискурсі, оскільки, на нашу думку, сугестивна стратегія комунікативної інтеракції тісно пов’язана з фатичною інтенцією того, хто говорить, а
саме з тим, що спрямовано на встановлення й підтримку мовленнєвого контакту, який є
необхідним для успішної взаємодії «лікар-пацієнт». Як відомо, контактовстановлювальна функція в медичному дискурсі є одним із засобів сугестивного впливу на свідомість
та емоційно-психологічну сферу пацієнта.
У межах медичного дискурсу до фатичної стратегії варто віднести текст, основним
комунікативним наміром якого є встановлення, підтримка й завершення контакту лікаря
з пацієнтом під час консультації та ін. видів лікаревого впливу. Сугестивність у фатиці
проявляється в тому, що фатичне спілкування сприяє певному емоційному тлу, яке сприяє створенню й підтримці добрих, довірливих стосунків, сприяє зняттю напруги пацієнта, створенню позитивного настрою й комфортних умов під час бесіди.
Ефективність інституційного медичного спілкування залежить від рівня володіння
лікарем фатичними жанрами (стратегіями), які відповідають мовленнєвим контактам, що
забезпечуватиме підтримку із співбесідником мовленнєвих і соціальних стосунків та їх
регулювання, та взаємостосунки тощо. Зазначені жанри, як правило, не готуються заздалегідь, а використовуються в мовленні лікаря автоматично, як засіб підтримки контакту
і реалізуються у вигляді реплік-висловлювань (вітання, звертання, порада, зауваження,
комплімент, хвала, схвалювання, прощання та ін.). Адже матеріали дослідження свідчать
про те, що лікар не завжди має достатньо часу, щоб реалізувати контактовстановлювальну функцію максимально ефективно, оскільки час прийому обмежений. Тому для лікаря
важливо використовувати весь арсенал вербальних і невербальних засобів спілкування,
які сприяли б ефективному впливові на емоційно-психологічний стан пацієнта.
У структурі бесіди лікаря з пацієнтом варто зосередити увагу на ритуалізованих формулах вітання, прощання, звертання тощо. Використання мовленнєвих штампів будьякої ритуалізованої формули є ознакою ритуалізованої дії (І.А. Стернін), тому, вважаємо,
що ритуал володіє певним ступенем сугестивності. Зазвичай формули вітання реалізуються з метою, перш за все, встановлення контакту, далі, з метою обміну позитивними
емоціями, які несуть іллокутивну сугестивну установку на побажання добра, піклування про співбесідника й встановлення доброзичливих стосунків. У медичному дискурсі
формулами вітання є: Добрий день! Сідайте, будь-ласка! Доброго ранку! Добрий день!
Проходьте! Сідайте та ін. Формули вітання у сукупності з особливою інтонацією здійснюють глибокий сугестивний вплив на пацієнта. У ситуації спілкування можливі різні
трансформації: вітання може поєднуватись із питанням, яке містить інформацію, яка є
важливою для лікаря. Але репліка лікаря не завжди містить звертання.
Порівняймо:
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Добрий день! Як ваші справи?
Добрий день! На що скаржитесь?
Добрий день! Які у вас проблеми?
Добрий день! Що вас тривожить?
Добрий день! Що трапилось із вами?
Добрий день! Як почуваєте себе?
Добрий день! Що ж вас так довго не було?
Крім нейтральних стандартних мовленнєвих формул вітання, які часто зустрічаються в мовленні лікаря і використовуються у будь-яких ситуаціях, у мовленні лікаря
можуть зустрічатися формули, які властиві саме йому, які характеризують саме цього
лікаря, його манеру спілкування й комунікативну ситуацію в цілому, як-от: Доброго вам
раночку! Усім доброго раночку! Добридень, Ганнусечко Дмитрівно! Як ваші справисправочки?
Зазначені вітальні формули пов’язані з досвідом спільної діяльності й позитивно впливають на пацієнтів, вибудовують стосунки довіри. Маркерами сугестивності у цьому випадку є використання демінутивів (раночку, Ганнусечко, справи-справочки), які надають
подальшому діалогу особливого емоційного настрою й налаштовують на позитив.
З метою створення сугестивного ефекту у фатичній стратегії лікар використовує і засоби невербального мовленнєвого етикету (зоровий контакт, міміка, жести.
Наприклад, (Пацієнт входить у кабінет).
– Добрий день. (Лікар посміхається і відверто дивиться у вічі пацієнту, робить
жест, який пропонує пройти далі й присісти);
– Добрий день! Слухаю вас! Прошу сідайте (й жестом пропонує присісти);
– Добрий день! (із щирою радістю) Нарешті ви до нас завітали!
Адже використання невербальних засобів не завжди є доцільним, оскільки час прийому обмежений. Такий вид спілкування пояснюється лише звичкою лікаря, або його
тісним контактом із пацієнтом.
Зустріч із пацієнтом має не лише початок, який оформлюється фатичними формулами
вітання, а й завершення, тобто прощання, яке складає комунікативний простір прийому
лікаря. Прощання – це фінал спілкування, фраза, яка завершує дію контактовстановлювальної функції, а, отже, має велике значення для завершення контакту й прогнозування
майбутніх взаємостосунків. Нейтральними формулами прощання у медичному дискурсі
є: До побачення! Усього найкращого! Щасти! Одужуйте! Бувайте! Бувайте здорові!
Варто зауважити, що прощання повинно бути пов’язане з вітанням не лише адресованістю, а й тональністю. Тому завданням прощальної фрази лікаря є здійснення емоційної підтримки пацієнта, навіяння йому надії на подальше швидке одужання. Дуже важливо, якими фразами лікар закінчує бесіду. У пам’яті пацієнта ці останні слова повинні
зберегтися як такі, що дають надію.
Порівняймо:
– До побачення! Сподіваюсь на краще! Все буде добре!; Бувайте здорові! Усього вам
найкращого!; Дуже добре, що ви завітали до нас сьогодні! Це сприятиме швидшому
одужанню! Бувайте!; Зробимо все, щоб вам допомогти! Щасти!; До побачення! Як одужаєте, завітайте до нас поділитися радістю!
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Формули прощання також містять сугестивну установку. Слова Сподіваюсь на краще! Все буде добре! Навіюють пацієнту надію на одужання. Слова Зробимо все, щоб
вам допомогти! демонструють готовність лікаря допомогти пацієнту. На наш погляд,
етикетні кліше бесіди лікаря з пацієнтом є важливою умовою фатичного спілкування. Це
ефективна форма сугестивного впливу.
Звертання лікаря до пацієнта свідчить про позитивні наміри й увагу до його проблеми. Звертання, на думку Н.Формановської, є теж етикетним знаком, який здійснює
сугестивний вплив на адресата. За правилами медичної етики, лікар з перших хвилин
знайомства з пацієнтом повинен звертатися до нього на ім’я та по батькові, або лише на
ім’я, якщо пацієнт молодий. Сугестивність у звертанні знаходить вираження в інтонації,
з якою промовляється вокатив, в оцінному афіксі (Ганнусечко Дмитрівно), в повільному темпі, в тональності та ін. Мовленнєвий жанр звертання спрямований на контакт із
співбесідником і відображає фатичну функцію мовлення, призначення якої, наприклад,
привернення уваги, встановлення контакту, навіювання доброзичливих стосунків. Як
правило, лікар звертається до пацієнта на ім’я та по батькові у кличному відмінку, якот: Доброго ранку, Валентино Іванівно! Проходьте, будь-ласка!; Людмило Василівно,
добридень! Прошу!; Клавдіє Петрівно, прошу сідайте!; Добрий день! Скажіть, будьласка, як вас звуть? Володимир Іванович. На що скаржитесь, Володимире Івановичу?
Повторення імені та по батькові пацієнта підсилює сугестивність звертання й позитивно впливає на слухове сприйняття пацієнта. Варто зазначити, що у звертаннях спостерігається стилістична маркованість, яка характризує особистість лікаря. Наприклад,
Доброго раночку, Надієчко Іллівно!; Як ваші справи, Зоєчко Михайлівна!; Що вас непокоїть, Васильку? У зазначених прикладах сугестивність формують зменшено-пестливі
афікси, порядок слів, інтонація зацікавленості тощо.
Варто зауважити на тому, що пацієнт приходить до лікаря не за власним бажанням, а
у разі необхідності. Тому лікар повинен створити атмосферу довіри у комунікативному
акті, тобто створити таке емоційне тло, яке б підтримувало позитивний настрій, що є
одним з компонентів сугестивного впливу фатичної стратегії. У цьому випадку лікареві
варто використовувати позитивні висловлювання та компліменити, як-от: Ви сьогодні
чудово виглядаєте!; Ви сьогодні не такі втомлені, як вчора; Ви сьогодні красуня, Ганно Петрівно; Мені дуже подобається, як ви сьогодні виглядаєте, Лесю Сергіївно!; У
вас прекрасний вигляд, Оксано Павлівно і ця зачіска дуже вам пасує! та ін. Сугестивна
мета комплімента – підбадьорити пацієнта, мотивувати його виконувати всі призначення
лікаря, продемонструвати ефективність лікування, навіяти віру в скоріше одужання. За
комунікативною метою комплімент наближається до схвалення, яке теж має на меті надання позитивних емоцій та оцінок: Ви сьогодні вже самі прийшли на прийом, прекрасно; Ви вже встаєте з ліжка, це чудово; Ви все правильно робите, тому скоро повністю
одужаєте, молодець!
Здійснюючи сугестивний вплив через комплімент та схвалення, лікар навіює пацієнтові віру в одужання й ефективність лікування. Використання форм навіювання впливає
на пацієнта, на його стан, думки та почуття. Зазначені формули сприймаються пацієнтом
без критики, викликають позитивні емоції, допомагають пацієнтові повірити в свої сили
й резервні можливості організму а також в ефективність лікування.
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Таким чином, фатичні мовленнєві жанри спрямовані на контакт зі співбесідником
і відображають фатичну функцію мовлення, призначення якої привернути увагу, встановити контакт, навіяти позитивні емоції, встановити доброзичливі стосунки, створити
атмосферу довіри, викликати інтерес до повідомлюваного, гармонізувати стосунки. Зазначені компоненти комунікації є маркерами сугестивності, оскільки створюють психотерапевтичний ефект, демонструючи зацікавленість у комунікативному акті та налаштованість на контакт, увагу та співчуття.
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ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ: КОНЦЕПТ «ФОРМА»
Стаття присвячена виявленню особливостей мови сучасної архітектури за допомогою аналізу концепту «форма». Сутність та специфіка архітектурної форми розкривається на підставі художньо-образної концепції. Робиться висновок про те, шо сучасна
архітектура асимілює історичні архетипи, створюється як ремінісценція науковотехнічному процесу та як алюзії природних форм, апелює до абстрактних форм, які
дозволяють відобразити динаміку сучасної культури.
Ключові слова: концепт «форма» в сучасній архітектурі, історична форма, технократична форма, органічна форма, абстрактна форма.
The article is devoted to peculiarities of language of the contemporary architecture through
the analysis of the formal concept. There are essential and specific traits of architectural form
be discovered on the basis of artistic image conception. They draw a conclusion of assimilation
of historical archetypes, reminiscence of scientific and technical progress, allusion of natural
forms, appeal to abstract forms in the contemporary architecture, that shows dynamics of
modern culture.
Key words: the formal concept in the contemporary architecture, historical form, technical
form, organic form, abstract form.
Динамика развития современной культуры как результат технократического прогресса, который повлек за собой переоценку художественных ценностей, требовала
новых выразительных художественно-образных решений, отвечающих эстетическим
требованиям постиндустриального общества. В условиях глобализации современной
культуры большое значение приобрело совершенствование инновационных технологий,
открывающих широкие перспективы синтезирования научно-технических достижений
в их связи с практикой. Влияние научно-технического прогресса на развитие культуры
получило настолько широкий резонанс, что применение инновационных технологий ведущих сфер деятельности современной мировой цивилизации (авиастроение, машиностроение) имело место и в искусстве, в частности, в архитектуре.
Из всех видов пространственных искусств архитектура первая воспринимает изменения, происходящие в культуре определенной эпохи, и выражает их посредством языковой
системы. На протяжении последнего тысячелетия язык архитектуры совершенствовался
под влиянием требований времени, но в целом оставался неизменным: архитектура как
вид искусства оперировала такими языковыми средствами, как ордерная пластика, тектоника и атектоника, симметрия и ритм, масштаб и пропорции. С активным внедрением
в строительную практику инновационных технологий язык архитектуры значительно
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усложнился и стал более разнообразным. Классическая языковая система архитектуры,
исчерпавшая себя уже к 1910‑м гг., подверглась значительным новаторским преобразованиям. Поливариантность сочетания железобетона, металла и стекла в конструкциях зданий
и сооружений стала причиной пересмотра языковой системы архитектуры, расширения
ее формообразующих возможностей. Представители различных художественных школ и
стилевых направлений 1910–1930-х гг. (функционалисты, футуристы, конструктивисты
и др.) последовательно утверждали в своих проектах постулат о том, что архитектурная
форма сама по себе является главным средством выражения содержания.
Теоретические основы и идеи архитектуры функционализма утвердил в конце ХІХ
в. афоризм лидера чикагской архитектурной школы Л. Салливена: «Форму определяет
функция». Формирование художественного языка архитектуры у функционалистов (Ле
Корбюзье во Франции, В. Гроппиус, Л. Мис ван дер Роэ в Германии, А. Аалто в Финляндии, С. Маркелиус в Швеции, О. Нимейер в Бразилии и др.) было непосредственно
связано с определением соотношения формы с функцией построек, причем среди задач
художественной выразительности зданий на первое место ставилась проблема семантики формы [1: 627].
Архитектурные фантазии футуристов (А. Сан’Элиа, М. Чиаттоне) стремились
выявить динамичные формы. В архитектурных решениях наблюдалась трансформация
объемов, подчеркивалась направленность ввысоту, сочетались прямоугольные, цилиндрические, восьмигранные формы [2: 262–264].
Конструктивисты (М. Гинзбург, Н. Ладовский, К. Мельников, И. Голосов, И. Леонидов,
братья А., В. и Л. Веснины), увлеченные формальными экспериментами, развивали новый
язык архитектуры, основанный на абстрактном искусстве, на элементарной геометрии форм
и на символизме индустриальной эпохи [3: 326]. Для выявления потенциала формообразования и главных композиционных закономерностей учитывались следующие факторы:
геометрический закон построения формы, тектоническая наглядность формы, особенности выявления тонкостенности или массивности как фактора эстетической оценки формы,
конструктивные качества формы [4: 10–11]. В 1920-х гг. к символике простых геометрических форм – куба, шара, цилиндра, параллелепипеда – добавилась динамика смещения плоскостей, диагоналей, спиралей, создающая образ неустойчивой композиции [5: 178].
В послевоенный период художественный язык архитектуры обогатился новым содержанием: наряду с простыми геометрическими формами 1910–1930‑х гг., к которым
зодчие обращались в стремлении демонстрации возможностей строительных материалов, рождались новые художественные образы, подобные на циркуль и спираль. В язык
архитектуры были введены криволинейные формы и пластические объемы, выявляющие
экспрессивное начало. Архитектурные шедевры 1950–1960-х гг. нередко представляли
исторические цитации немецкой школы Баухауз, «органической архитектуры» Ф. Л. Райта, архитектуры футуристов и конструктивистов (Инженерная школа Лейчестерского
университета, арх. Дж. Стирлинг, 1959–1963 гг.; Концертный зал Филармонии в Берлине,
арх. Г. Шараун., 1956–1963 гг.). Архитектурная форма как главное средство художественной выразительности испытала влияние символизма: посредством формального языка
новые проекты отображали ассоциативные образы: крылья птицы или лайнер (Терминал аэропорта Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, арх. Э. Саариен, 1956–1962 гг.), водное
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пространство (Салковский институт изучения биологии в Ла Джолла, арх. Л.И. Кан.,
1959–1965 гг.), волны океана или паруса (Здание оперного театра в Сиднее, арх. Дж.
Утцон, 1953–1973 гг.), блюдце (Палата Депутатов на Площади Трех Властей в Бразилии,
арх. О. Нимейер, 1958 г.) и др.
Новым рубежом в развитии формального языка архитектуры, его обновления и совершенствования стали 1970-е гг. Как рефлексия рационалистских взглядов на архитектурную форму в это время получило распространение новое направление – неорационализм. Основу художественного языка неорационализма составляли формы элементарной
геометрии – призмы, пирамиды, параллелепипеды, выступающие элементами упорядочения урбанистической среды.
В мировой архитектуре 1970–2000-х гг. сохранили преемственность принципы функционализма. Лидерами неофункционализма стали Ж. Нувель во Франции, В. Греготти
в Италии, Дж. Эндрюс в Канаде, Дж. Портмен и К. Роуч в США. Однако требования
времени внесли свои коррективы: в отличие от функционализма 1920–1930-х гг. архитектура неофункционализма существует как часть контекста среды, уделяет внимание
масштабности и соразмерности построек человеку, ассимилирует элементы и черты
архитектуры иных стилевых направлений.
С распространением новых стилевых тенденций постмодернизма, неомодернизма и хай-тека в европейской архитектуре 1970–2000-х гг. получили отражение отголоски различных стилевых направлений 1910–1930-х гг., прежде всего, европейского
футуризма и русского конструктивизма [6]. Обогащение языковой системы современной архитектуры, в которой нашли место исторические реминисценции и новаторские
художественно-образные решения, происходило и за счет изменения трактовки концептов «форма», «пространство», «конструкция».
Интенсивное развитие новаторских идей постиндустриальной культуры с их воплощением в строительную практику привело к тому, что мировые художественные
концепции архитектуры, среди которых в искусствоведении наиболее прочно утвердились стилевая и пространственная, стали уже не способны трактовать последовательное развитие современной архитектуры. Единовременное сосуществование стилевых
тенденций постмодернизма, неорационализма, неомодернизма и его наиболее острого
проявления – деконструктивизма, хай-тека, которые то развивались параллельно, то переплетались, значительно затруднило отработанный веками концептуальный подход к
анализу последовательного развития архитектуры, который представляет стилевая концепция. Трактовка пространства в значении основополагающего концепта архитектуры
не учитывала таких элементов, как урбанистические компоненты (парки, мосты и др.),
декор фасадов и других, способствующих формированию городской среды. Стилевая
и пространственная концепции неоднократно подвергались критике теоретиками наиболее прогрессивных школ искусствоведения – французской, немецкой, английской, американской, русской. Анализируя язык современной архитектуры, французский исследователь П. Шабар утверждает, что использование в искусствоведческом анализе только
стилевой характеристики не позволяет раскрыть сущности художественных концепций и
исключает анализ творческой деятельности крупных художественных школ и организаций – «Der Sturm», «De Stijl», «L’esprit nouveaux» и др. [7]. Французский искусствовед М.
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Карпо в рассуждениях о языке современной архитектуры избегает стилевой и пространственной характеристик в пользу формального анализа и оперирует такими понятиями,
как пластическая, техническая, эксцентрическая архитектура [8].
Альтернативной концепцией, позволяющей раскрыть сущность и специфику языка
современной архитектуры, является художественно-образная, основанная на анализе
концептов «форма», «пространство», «конструкция», «декор», разнообразная интерпретация которых является основой выражения многогранности языка современной
архитектуры [9:48]. Однако первостепенное значение с точки зрения художественной
выразительности современных зданий и сооружений имеет концепт «форма». В данном
контексте под концептом (от лат. сonceptus – мысль, понятие) понимается смысловое значение, содержание понятия, являющегося одним из основных компонентов концепции.
При разнообразии трактовок «формы» как понятия, категории или же концепта представители философско-эстетической, архитектурной мысли, искусствоведы, филологи,
психологи приводят убедительные доводы, однако, не всегда их концептуальные взгляды
представляют всю широту содержания «формы» в значении концепта. Субъективность
суждений относительно содержания понятия «форма» не позволяет представить его в
значении концепта. «Форма» как ключевой содержательный элемент художественнообразной концепции современной архитектуры объективирует различные ее качества
(свойства) – функциональные, художественно-эстетические, символические и другие,
которым представители различных сфер гуманитарных наук в трактовке данного понятия отдают предпочтение в большей или меньшей степени. Анализируя динамику развития художественных образов современной архитектуры посредством концепта «форма»,
необходимо учитывать междисциплинарный подход, позволяющий объективно изложить суть и широту данного концепта.
Всесторонний подход к определению понятия «форма» дает теоретик архитектуры
А. Иконников. На его взгляд, «форма произведения архитектуры выражает способ его
организации и существования в контекстах среды и культуры; она выступает как материальное воплощение информации, существенной для духовно-практической деятельности человека, как носитель эстетической и художественной ценности» [10:13]. Представленная А. Иконниковым сущностная характеристика «формы» позволяет трактовать
ее в значении концепта языковой системы архитектуры, однако, не имеет четкой структурированной логики.
Логически обоснованную трактовку концепта «форма» дают А. Раппапорт и Г. Сомов. Анализируя категорию «форма», А. Раппапорт и Г. Сомов справедливо отмечают,
что «само латинское слово «форма» и по смыслу, и по морфологическому составу близко греческому слову «морфе» (прекрасная форма, вид, красивая внешность, идея, суть,
смысл, качество)» [11:35]. В определении содержания концепта «форма» они выделяют
три составляющие: морфологию, символику и феноменологию. С точки зрения морфологических особенностей посредством формы архитектура выражает геометрические характеристики (плоскость, линия, пропорции и т.д.), конструктивные качества (устойчивость,
равновесие, упругость и т.д.) и эстетические (цвет, фактура). В символическом значении
архитектурная форма выступает как метафора или ассоциация. Феноменологическая трактовка формы связана с эмоционально-оценочной ее характеристикой (тяжелая, светлая,
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оригинальная, свотопрозрачная и т.д.) [11:93–115]. Отсюда вытекает, что архитектурная
форма как концепт представляет симбиоз морфологических, символических и феноменологических качеств (свойств).
Художественно-образное выражение той или иной идеи в архитектуре обусловлено
рядом факторов (социальным, идеологическим, научно-техническим, эмоциональноэстетическим) [9:47], под влиянием которых формируются соответствующие формы.
Наряду с господством простых геометрических форм современная архитектура ассимилирует исторические формы, технократические, органические либо трактует форму как
абстрактную композицию.
Исторические формы. Необходимость осмысления исторических форм, принадлежащих разным культурам и эпохам, объясняется проблемой контекста среды. В процессе
исторической эволюции в архитектуре сложился специфический тип обобщения с наследием. В разные исторические периоды художественный образ архитектуры определяли оборонительное и церковное зодчество, общественные здания, формы которых
вырабатывали в сознании людей ценностные отношения к историко-культурному наследию, формировали идеалы и стереотипы. Это обстоятельство получило яркое отражение в современной архитектуре, в которой получили распространение шарообразные
(сферические), пирамидальные, башенные и арочные формы. Исторически сложившиеся архитектурно-художественные формы получили новую интерпретацию. В основу
преемственности лучших достижений прошлого был положен принцип наследования
сущностных черт архитектуры, соответствующих современности.
Со времен первобытного общества шарообразные (сферические) формы (гигантские
обсидиановые и гранитные шары цивилизации майя) существовали как неотъемлемый
атрибут архитектуры на протяжении всей исторической эволюции. Позволяя перекрывать
обширные пространства, каменные и бетонные сферические купола храмов античного
Рима, Средневековья и Возрождения, барокко и классицизма выступали в качестве символа небосвода. В эпоху Просвещения неосуществленные проекты К.Н. Леду и Э.‑Л.
Булле посредством языка шарообразных форм отражали утопическую мечту Ж.Ж.
Руссо о свободном человеке. В современной архитектуре шарообразные и сферические формы, выполненные в металлоконструкциях или с использованием огнеупорных
пластмасс, ассимилируют исторические архетипы, приобретая новые качества. Шарообразная (сферическая) форма, имеющая наиболее короткие внутренние связи, применяется в современной архитектуре в качестве купольного завершения объема (купол
Рейхстага в Берлине, арх. Н. Фостер, 1995–1999 гг.), самостоятельной (павильон США
на выставке «Экспо-67» в Монреале, арх.Б. Фуллер, 1967г.; кинотеатр в парке Ля Виллет
в Париже, арх. А. Файнзильбер, 1985 г.; ) или композитной формы (культурный центр в
Мюр-Исланде (Австрия), арх. В. Акконси, 2003 г.; «Райский уголок» в Сан Аустеле (Великобритания), арх. Н. Гримшоу, 1998–2000 гг.; планетарий центра искусства и науки в
Валенсии (Испания), арх.С. Калатрава, 1991–2006 гг.).
Форма пирамиды, применяемая в архитектуре древних цивилизаций (египетские
гробницы, зиккураты Месопотамии, храмы майя) с целью аккумулирования энергии
космоса, получила новую трактовку в современной культуре. Выполненная с использованием металла и стекла, световоздушная, «легкая» пирамидальная форма активно ис82

пользуется в современной строительной практике в значении светового фонаря, обозначающего доминирующее пространство постройки (большая стеклянная пирамида Лувра
в Париже, арх. И. Минг Пей, 1983–1993 гг.).
Башенные формы, известные с древних времен, когда они выполняли сигнальную
функцию (маяк) или возводились как памятные знаки (обелиск), и получившие распространение в эпоху Средневековья с использованием в оборонительных целях (донжон),
эволюционировали в символы культуры индустриальной эпохи (Эйфелева башня в Париже, арх. Г. Эйфель, 1889 г.). Арка как самостоятельная архитектурная форма наибольшее распространение получила в культуре Античного Рима и в архитектуре ампира,
где она олицетворяла пафос героической эпохи. В языке современной архитектуры башня и арка выступают как реминисценции исторических форм (Большая арка Дефанса в
Париже, арх. Дж. О. фон Спрекельсен, 1982–1989 гг.; башни Петронас в Лондоне, арх. Ц.
Пелли, 1998 г.; Лондонская мостовая башня, арх. Р. Пиано, 2009 г.), позволяющих связать
образы истории и современности.
Технократические формы. Реминисценция образов архитектуры 1910–1930-х гг.,
поэтизовавших формы современной техники, способствовала расширению знаковосимволического языка архитектуры последней четверти ХХ – начала XXI в., основанного на ассоциативности. Отражая дух постиндустриальной эпохи, в середине 1970
– 2000-х гг. вновь получили распространение архитектурно-художественные формы
кораблей, самолетов, дирижаблей (учебный корпус архитектурно-строительного факультета БНТУ в Минске, арх. И. Есьман, В. Аникин, 1983 г.; Кунсткамера в Грасе
(Австрия), арх. П. Кук, К. Фурнер, 2002–2003 гг.). Выражая посредством метафор
отношение к достояниям современной цивилизации, архитекторы утверждали новые
формы технократического мира.
Органические формы. Символизм постиндустриальной эпохи не ограничивался созданием образов механизмов, машин; его проявления получили воплощение и в
формах архитектуры, навеянных образами органического мира. При выборе разных
средств художественной выразительности зодчих сближает стремление к буквальному подражанию формам органического мира: природным образованиям – льдинам
(Ледовый дворец в Минске, арх. Ю. Потапов, И. Бовт, А.Шафранович, 1999 г.), айсбергам (молодежный центр «Айсберг» в Минске, арх. В. Барехов, 2007 г.), раковинам
(культурный центр в Нью-Каледония, арх. Р. Пиано, 1992–1998 гг.), алмазам (Национальная библиотека в Минске, арх. В. Крамаренка, М. Виноградов и др., 2006 г.) и
плодам – огурцам (башня «Swiss Re» («Корнишон») в Лондоне, арх. Н. Фостер, 2003
г.), початкам кукурузы (жилые дома башенного типа по ул. В. Хоружей в Минске, арх.
В. Пушкин, 1982 г.) и др. Органические формы в современной архитектуры выражают
дань природе.
Абстрактные формы. Распространение абстрактных форм в современной архитектуре стало непосредственным отражением неустойчивости и нестабильности современной культуры. Архитектурные формы обострялись, наклонные плоскости казались
случайными и выражали дисгармонию между формой и материалами, подчеркивалась
намеренная нерегулярность. Искажение принципов Евклидовой геометрии утверждалось
умышленной деформацией форм конуса, цилиндра, призмы, динамизмом, образованным
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наклонными линиями, сдвигами и наслоениями плоскостей (Музей Гуггенхейма в Бибало, арх. Ф. О. Гери, 1991–1997 гг.; здание Нидерландского представительства в Праге,
арх. Ф.О. Гери, 1992–1997 гг.; многофункциональный кинотеатр в Дрездене, арх. В.Д.
Прикс, Г. Свечинский, 1996–1998 гг.; концертный зал Walt Disney в Лос Анжелесе, арх.
Ф.О. Гери, 1999–2003 гг.). Обусловленная этими чертами, архитектура визуально распадалась на части и воссоздавалась в явно несвязанные формы, бросающие вызов правилам гравитации.
Символизм последней четверти ХХ – начала ХХI в. в полной степени использовал
формообразующий потенциал архитектуры. Нередко архитектурная форма выступала
в значении носителя историко-культурных смыслов. Формы современной архитектуры
получили иносказательный характер. Современная архитектура ассимилирует исторические архетипы, создается как реминисценция научно-технического прогресса и как
аллюзии природных форм, апеллирует к абстрактным формам, позволяющим выразить
динамику современной культуры.
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КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ МОДИ ТА ОДЯГУ
В статье речь идет о функциях моды и одежды. Сегодня приоритеными стали такие их функции как информативная и коммуникативная. Современную одежду необходимо рассматривать не только как объект эргономики, но и объект психологических
исследований.
Ключові слова: мода, одяг, структура моди, комунікативна функція, самостилізація, ідентифікація.
The article deals with the functions of fashion and clothes. At present their information
and communicative functions have become of paramount priority. The modern clothes
should be considered not only as the subject of ergonomics but also as that of psychological
investigations.
Key words: fashion,clothes, the structure of fashion, communicative function, self-imitation,
identification.
Мода завжди дивувала, захоплювала, викликала непорозуміння, дратувала, вражала уяву та ніколи нікого не залишала байдужим! Вона залишається важливим фактором
еволюції не тільки костюма, але й сучасного суспільства в цілому. Вивчати моду, як
особливий феномен людської культури ,почали ще в кінці ХVІІІ ст., трактуючи її як
естетичне явище, пов’язане, в першу чергу, зі зміною естетичних ідеалів та смаків в
галузі мистецтва і костюмі. Але можливість зрозуміти справжній зміст явища «мода»,
проаналізувати глибинні механізми її виникнення та функціювання в суспільстві надав
соціологічний підхід до вивчення моди. Дослідники моди в кінці ХІХ – ХХ ст. розглядали моду, перш за все, як соціальне явище, аналізуючи причини її виникнення та
розвитку, а також соціальні, економічні та культурні наслідки її впливу на суспільство.
Моду вивчали з різних точок зору: психології й психоаналізу, економіки ринкового капіталізму й культурології, – і в кожному випадку мода поставала як важливий компонент сучасного суспільства,що визначає динаміку його розвитку.
У кожній європейській мові існує слово, аналогічне нашому «мода» (від лат. modus –
міра, правило, образ дії); французьке «mode», італійське «moda», німецьке «Mode», англійське «mode», хоча частіше обирають «fashion».
Сьогодні існує близько 200 визначень поняття «мода», які пропонують модельєри,
культурологи, мистецтвознавці, історики, психологи, політологи та інші спеціалісти та
науковці. Більшість з них трактували це поняття, пов’язуючи моду з правилами загальнолюдської поведінки. Пропонуємо деякі з подібних понять «мода» [1: 6-7].
Мода – особливий спосіб, образ, міра обробки соціальної інформації (визначення
психолога Л. Петрова).
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Мода – тип реагування на нововведення, який притаманний значній кількості людей.
Найчастіше вона проявляється в періодичній зміні об’єктів вибору, як новий образ дії або
мислення (визначення соціального психолога Є. Богардуса).
Мода разом зі звичаєм та соціальними інститутами (правом) є формою соціальної регуляції поведінки. Але мода – специфічна регуляція, що обумовлює періодичну зміну та циклічний характер розвитку зразків масової поведінки (визначення соціолога А. Гофмана).
Мода поширюється на всі явища культури – на все, що відноситься до матеріальних
та духовних цінностей та перебуває у процесі зміни: мистецтво, література, наука (особливо медицина, соціологія, економіка, філософія), техніка, політика, ідеологія, спорт.
Структура моди складається з наступних елементів:
• модні стандарти. Модний стандарт – спосіб або зразок поведінки чи дії;
• модні об’єкти. Модні об’єкти можуть бути матеріальними і нематеріальними – це
речі, ідеї, слова та їх властивості;
• модні значення, або цінності моди. Коли модний стандарт чи об’єкт набуває модного значення, він стає модним; коли втрачає модне значення – «виходе з моди». Кожний
прояв моди надає можливість її послідовникам досягнути певних цінностей.
Моді властиві наступні функції: інноваційна, регулятивна, психологічна, соціальна, престижна, економічна, естетична, комунікативна [1, с. 16-18].
Функції одягу стосуються багатьох сторін людського існування. Завдяки одягу формується і громадська, і виховна функція в поведінці особистості. Сучасний одяг потрібно
розглядати як об’єкт не тільки ергономічної, а й психологічної комфортності.
XX століття – епоха розквіту та панування моди в суспільстві. Його друга половина
позначена небаченою до цього часу увагою пересічного загалу до зовнішнього вигляду та самого способу життя за зразками краси і престижу. І якщо раніше Крістіан Діор
стверджував, що найкращим доказом магії моди є те, що про неї ніколи не говорили,
то сьогодення демонструє більш, ніж переконливий факт чарівності моди, пов’язаний з
надміром інформації про неї [2: 10-11].
Історія моди така ж давня , як і історія костюма. З того моменту, як людина відкрила
значення одягу як засобу захисту від несприятливих дій природи, пройшло небагато часу
до тих пір, поки вона не почала роздумувати про його естетичну і соціальну функцію.
Одяг виявився для людини тим об’єктом, в якому вона, вочевидь, найглибше виразила
свій художній світогляд.
Вираз «таємна мова моди» ми можемо спокійно замінити формулюванням «жива
мова одягу» і, особливо, відносно історичних епох, бо вбрання людини залишається до
теперішнього часу засобом зорового виразу певних уявлень про самий костюм і про світ
у цілому. З найдавніших часів людина прагнула прикрити своє оголене тіло, що можна
було б пояснити цнотливістю і відчуттям сорому. Проте таке тлумачення представляється дуже вузьким і обмеженим. Одяг був не тільки прикриттям, але й символом. Навіть
амулет був свого часу «одягом», оскільки був мостом між неприкритим, вразливим людським тілом і навколишнім світом [1, с. 23-24].
Одяг багато про що говорить, викриває певні думки його носія. Яка дивна суперечність: з одного боку, одяг – це індивідуальне створіння людської культури, з іншого
– мода на одяг передбачає зростання інстинкту наслідування, прагнення бути модним
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«як всі»! Психологічно цей момент наслідування можна інтерпретувати як форму
біологічного самозахисту, природний рефлекс стадних істот. Порівняння з людським
суспільством напрошується саме собою. Наслідування одночасно є необхідною передумовою існування моди, а процес її розвитку поєднує ці протиріччя. Людина пристосовується до оточуючого світу, вона сприймає моду, але з її допомогою намагається виділитись зі свого оточення. Людина наслідує інших, і одночасно намагається
виявити власну самостилізацію, уявлення про себе [4: 41].
Іноді, на перший погляд, може здаватися, що мода дуже прихильна до химерного
і легковажного, що воно пригнічує функціональне призначення плаття. Проте історія
знає багато прикладів того, що саме мода деякі, явно функціональні види одягу, підняла до розряду модних речей. Це також пов’язано з виразом суспільного престижу,
з маніфестацією як способу життя,так і погляду на нього. Найяскравіший приклад –
ставлення моди до джинсів. Вони виникли як дешевий та робочий одяг, але із часом
стали не тільки модним, але й престижним видом одягу.
Мода, у цілому, завжди прагне до молодого і свіжого враження: вона хоче омолоджувати. Антропологи доводять, що татуювання і орнаменти з глини на обличчі
у деяких примітивних племен робилися не тільки для прикраси, але так само і для
приховування зморшок. При цьому єство моди, одна з головних її рис – мінливість –
передбачає динамічний спосіб життя, пошук свого образу.
Таким чином, одяг людини – це зовсім не оболонка, зовнішня ознака або випадкове, неістотне додавання – вона в більшій мірі є безпосереднім символом індивідуального існування людини, певної групи, цілої нації або цілої епохи. І якщо історичний
костюм – це правдиве дзеркало минулого, то невід’ємним доповненням до нього слугує сучасний одяг народів, який розповідає про основні особливості їх психології.
Кожна епоха створює свій естетичний ідеал людини, свої норми краси, виражені
через конструкцію костюма, його пропорції, деталі, матеріал, колір, зачіски, грим. У
всі періоди існування розшарованого суспільства, костюм був засобом виразу соціальної приналежності, знаком привілеїв одного шару суспільства перед іншим. Чим
складніше структура суспільства, тим багатші традиції, тим різноманітніше вбрання.
Нарешті, кожна епоха характеризується певним ступенем розвитку культури, одержуючи своєрідний вираз у мистецтві моди [5, с. 23-24].
Правила стилізації зовнішності людини в різних формах існують до сьогоднішнього часу. Одяг «говорить» про людину, він несе інформацію про переконання особистості, її соціальний статус, тощо. Тому сьогодні ми спостерігаємо значну увагу до
однієї із специфічних функцій моди та одягу – комунікативну.
Мода являє собою одну із форм масової комунікації, засіб спілкування між людьми. Така форма може бути двох типів : міжгрупова та внутрішньогрупова комунікація. Мода пов’язана з основними соціально-психологічними механізмами спілкування: навіювання, зараження, переконання, наслідування. Перші трактування моди
як наслідування з’явилися ще в ХХ ст. Звернемося до висловлювання Г. Спенсера:
«За своїм змістом мода є мистецтвом наслідування». Вирішальну роль в історії моди
зіграли два стимули: поваги та змагання, які виявлялися у наслідуванні з поваги та
наслідування із суперництва. Наслідування з поваги (наслідування через поважність)
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переважало при абсолютизмі, коли смаки короля ставали безперечними модними
стандартами. Королі та їх оточення були законодавцями моди – яскравий приклад
тому «Король – Сонце» – король Франції Людовик ХІV. У буржуазному суспільстві
ця роль переходить до тих, хто знаходиться «на виду»: у ХІХ ст. наслідували акторів
(Тальма, М. Тальоні, С. Бернар), поетам (лорду Дж. Байрону), політичним діячам (С.
Болівару, Дж. Гарібальді), ХХ ст. – кінозіркам, популярним поп- та рок- музикантам,
політикам, топ-моделям.
В основі наслідування лежить імітаційний рефлекс. Глибокого прояву набуло явище
взаємного уподобання, яке називається соціальною ідентифікацією та має пряме відношення до модної поведінки. Ідентифікація – внутрішній соціально-психологічний
механізм спілкування, що створює основи для свідомого наслідування й одночасно
свідомого відокремлення [1: 20-21].
В історії моди є багато красномовних прикладів, які підтверджують важливість комунікативної функції моди та одягу. Цікавим свідоцтвом взаємозв’язку між одягом та
соціальним статусом людей виступає англійський вираз «білі комірці», яким нагороджують випускників престижних навчальних закладів. Таким чином, місце отримання
освіти та соціальний статус позначені характерною частиною одягу. До таких символів
у деталях одягу відносяться і фірмові краватки та шалики, жакети – блейзери університетів та клубів. Велике значення мають зовнішні ознаки для спортивних фанатів, які
одразу відокремлюють «своїх» від чужих».
Зазвичай, повсякденні контакти відбуваються на рівні «соціальних масок», коли кожен виступає у певній ролі, яку грає або намагається грати. У такій ситуації одяг, костюм стає легко впізнаваємою зовнішньою ознакою соціальної ролі особистості. Але
зрозуміло, що визначати своїх однодумців за зовнішнім виглядом досить небезпечно,
в окремих випадках, крім однакового підходу до вибору одягу людей більш нічого не
поєднує. І одночасно не можна відкидати думку, що людина, одягнена в тому ж стилі,
що й ми, відразу стає близькою та зрозумілою нам.
Роль одягу в житті людини важко переоцінити. Його функції стосуються багатьох
сторін людського існування та доводять, яким складним та багатогранним є наш одяг,
скільки різних обставин має врахувати людина, яка обирає костюм! На запитання яку
людину можна вважати гарно одягненою, П’єр Карден відповів: «Гарно одягненою
вважають людину, яка рахується із собою і з іншими» [2: 90-91].
Отже, одягаючи нову сукню або обираючи костюм для себе, слід пам’ятати, що
вони стають частинкою нас самих. Ми вільні у своєму виборі, маємо можливість одягатися за власним смаком. Але не можна забувати, що в нашому костюмі закладено
глибокий зміст : він розповість про нас, незалежно від нашого бажання, дуже багато, і
не варто забувати про цей «виток» інформації.
Сьогодні модою цікавляться багато людей різного віку, пізнають нові функції одягу (комунікативну, ідентифікаційну) та вчаться використовувати їх нас свою користь.
Вступаючи в будь-які відносини з модою, ми опиняємося перед вибором, і робити його
треба свідомо. Ми обираємо не просто фасон костюма, ми обираємо свій естетичний
ідеал, заявляємо про свої переконання, демонструємо себе як особистість.
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ВЕРБАЛЬНЕ Й НЕВЕРБАЛЬНЕ У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ
ТА РОК-КУЛЬТУРІ
Статтю присвячено проблемі співвідношення вербальних та невербальних елементів у двох споріднених, на думку автора, музичних культурах – європейському
романтизмі ХІХ століття та рок-культурі ХХ століття. У статті також підкреслюється, що велика роль вербальних текстів у цих культурах свідчить про їх тісний
зв’язок з бардівською традицією.
Статья посвящена проблеме соотношения вербальных и невербальных элементов в двух
родственных, по мнению автора, музыкальных культурах – европейском романтизме ХІХ
века и рок-культуре ХХ века. В статье также подчёркивается, что большая роль вербальних
текстов в этих культурах свидетельствует об их тесной связи с бардовской традицией.
The article is dedicated to the problem of correlation of verbal and non-verbal elements
in two related (to the author’s opinion) musical cultures – European romanticism of the XIXth
century and rock music of the XXth century. The author also emphasizes, that great importance
of verbal texts in these two cultures indicates their close connection with bard tradition.
Аналіз будь-якого культурного явища сучасності безперечно буде більш об’єктивним,
якщо розглядати його у всій повноті зв’язків з попередніми епохами. Такий аналіз часто
дає дослідникові можливість у новому світлі побачити минуле – те, що вже давно набуло
статусу «хрестоматійного матеріалу».
© Ліва Н.В., 2009
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У повній мірі це стосується вивчення яскравого й сповненого протиріч феномену
ХХ століття – рок-музики. Дослідження такого масштабного явища молодіжної культури
у контексті минулого призводить до цікавих і несподіваних висновків. Так, враховуючи самобутність, яскраво виражену сучасність рок-культури, зазначимо, що вона не є
унікальним, безпрецедентним явищем. Вже перші серйозні кроки у дослідженні роккультури1 (мистецтвознавство, літературознавство, культурологія) дають, на наш погляд,
достатньо підстав вказати принаймні на один її аналог – споріднену культуру з минулого,
яка свого часу також переросла межі суто музичної течії, набувши масштабів ідеології,
світогляду. Це – музичний романтизм ХІХ століття. Незважаючи на численні й цілком
зрілі шедеври, які подарувала світові культура романтизму, найсуттєвішою її ознакою,
більше того – її лицем є яскраво виражена ювенальність.
Компаративний аналіз двох зазначених культур дає підстави стверджувати, що дані
явища, незважаючи на відмінності зовнішніх форм, мають не лише численні спільні риси, але й взагалі можуть бути визначені як своєрідні паростки одного духовнопсихологічного кореня.
У межах даного повідомлення розглядається лише одна з численних спільних рис,
що поєднують романтизм і рок. Роль її, проте, є надзвичайно важливою, оскільки вона
дає підстави охарактеризувати обидва порівнювані феномени як музичні культури бардівського типу.
Творчі зусилля митців обох культур фактично направлені на реалізацію однієї й
тієї ж жанрової моделі – пісні під власний супровід. Щоправда, до втілення цієї моделі музиканти-романтики ХІХ століття і рок-музиканти ХХ століття приходять різними
шляхами (зокрема, у рок-культурі цей зв’язок з піснею є більш прямим, неопосередкованим). Так чи інакше, саме цією особливістю пояснюється величезна роль вербальних
засобів виразності в обох музичних культурах.
Роль словесних текстів у рок-мистецтві виявилась настільки суттєвою, що поява перших серйозних дослідницьких праць, присвячених рок-культурі, ознаменувалася вибухом нескінченних дискусій, учасники яких і досі намагаються з’ясувати пріоритетність у
рок-композиціях тексту або музики. На даний момент ці дискусії мають місце, головним
чином, у літературознавчих колах, де, на відміну від академічного музикознавчого середовища, спостерігається значно більший інтерес до серйозного вивчення рок-культури і
де, відповідно, цілком природно домінує позиція пріоритетності у рок-мистецтві віршованого слова [1]. Така ситуація загрожує утвердженням не зовсім правильних і не зовсім
компетентних висновків, оскільки у музикознавців є багато підстав дотримуватись протилежної думки. Одним з найвагоміших аргументів у цьому зв’язку – тісна спорідненість
рок-культури з культурою музичного романтизму.
В силу подібності емоційно-психологічного підґрунтя, ці дві музичні культури єднає
спільна картина світу, що у великій мірі пояснюється тісним зв’язком обох культур з
так званою малою культурною традицією [2; 3]. Згідно з нею, пізнання істини є явищем
надраціональним і можливе лише через осяяння: істина відкривається не всім, а лише
небагатьом обраним. Домінантою у цьому процесі є не розум, а почуття. Таким чином,
музика, згідно з цією філософією, набуває статусу не лише найважливішого виду мистецтва, а й джерела пізнання світу (нарівні з медитацією, іншими так званими «станами
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зміненої свідомості», магією тощо). Відповідно до всього вищесказаного, в культурі музичного романтизму, як і в культурі андеґраунду, постать музиканта (особливо – артиставиконавця) виростає до масштабів жерця, напівбога, пророка. Саме цим у великій мірі
пояснюється схожість в обох музичних культурах особливостей виконавської традиції
– феномен «зірки», обожнюваного сценічного ідола, лише поява якого на естраді може
довести публіку до стану божевільного екстазу2.
Разом з тим, попри безумовну вагомість музичної сторони у мистецтві романтиків та
рок-митців, не можна заперечувати той факт, що в обох порівнюваних музичних культурах надзвичайно важливу роль відіграють вербальні засоби виразності. Незважаючи на
те, що рок (як і романтизм) – явище надзвичайно нерівне, сповнене протиріч і характеризується великим розмаїттям течій, слід констатувати, що в цілому тексти рок-композицій,
створювані найчастіше самими музикантами3, являють собою глибокі за змістом зразки
високої поезії. Рідше – у тих випадках, коли текст не є авторським – використовуються
твори видатних поетів минулого та сучасності4.
Визначна роль слова й програмності у творчості композиторів-романтиків ХІХ століття давно вже стала хрестоматійною істиною. Вкажемо додатково на деякі загальновідомі
моменти, які доводять, що усе жанрове розмаїття музики романтиків так чи інакше наближається до згадуваної вище моделі – «співу під власний супровід». Так, жанр пісні (саме
пісні, а не романсу!) у творчості романтиків досягає небувалого розквіту. Враховуючи, до
того ж, яскраво виражений ліричний зміст мистецтва романтичної доби5, не можна не відмітити зв’язок цього мистецтва з бардівською традицією. Пісенністю насичуються й інші,
не-вокальні жанри творчості романтиків: симфонія, інструментальна (перш за все фортепіанна) мініатюра, навіть етюд! Фортепіанний цикл п’єс Ф. Мендельсона, що носить характерну назву «Пісні без слів», якнайкраще ілюструє дану тенденцію. Не менш вартим уваги
є також тяжіння романтиків до форми мініатюри взагалі. Так, симфонічний цикл, що у
традиційному своєму вигляді складається з трьох або чотирьох частин, нерідко звужується
у романтиків до одночастинного (народження жанру симфонічної поеми). Найкрупнішою
музичною формою, таким чином, стає сюїта, цикл мініатюр – вокальних чи інструментальних. Цікаво, що того ж самого результату досягає, у свою чергу еволюція форми й у
рок-музикантів. Щоправда, якщо романтики доходять до цієї спільної «точки перетину»
шляхом спрощення вже сформованих в академічному мистецтві жанрів, то у рок-музиці
спостерігається протилежна ситуація: жанри поступово ускладнюються і, як стверджує В.
Сиров [4], у рок-композиціях з’являється навіть сонатна форма (яка, проте, невипадково
не приживається). І в першому (романтизм), і в другому (рок) випадках сонатна форма не
є іманентним для даних культур способом мислення. Домінантою в даному разі стають не
абстрактні ідеї чи стрункі концепції, а безпосередність почуття, яка найприродніше своє
вираження знаходить у вокальній мініатюрі – пісні.
Ліризм є характерною рисою й рок-музики, що не одразу впадає у вічі, оскільки ця
музика не без підстав асоціюється передусім з підвищеною гучністю. Нагадаємо у цьому
зв’язку: домінантою у розумінні ліричного є, насамперед, вираження суб’єктивних почуттів, промова «від першої особи», що однаковою мірою характеризує як романтизм, так і
рок-мистецтво. Наступна характерна риса рок-музики – камерність – також є завуальованою і помічається не одразу. Незважаючи на посилену динаміками потужність звучання
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електроінструментів, внаслідок чого звучання однієї бас-гітари здатне перекрити симфонічний оркестр, рок-музика є камерною за своєю суттю. Як правило, склад групи –
три-чотири музиканти: у складі рок-групи зазвичай є соліст-співак (front man), якому
фактично акомпанують решта музикантів. Ця обставина, а також той факт, що тексти
переважної більшості рок-композицій написані від першої особи і часто є глибоко
сповідальними за змістом (а отже – ліричними), створюють у реципієнта враження,
що соліст є лідером даного колективу музикантів. Виникає ілюзія, ніби саме він генерує основну ідею твору (що не завжди відповідає дійсності). Даний факт свідчить
про надзвичайно суттєву особливість рок-культури: її виконавська традиція виводить
на перший план особистість – митця-лірика. Часто вокаліст рок-групи супроводжує
власний спів грою на гітарі (скрипці, флейті, трубі), що остаточно ототожнює його з
образом співця-барда.
Підводячи підсумки, зазначимо, що одним із спільних протиріч, властивих і романтичній культурі ХIХ століття, і рок-культурі XX століття, є співіснування в одному ментальному просторі культу чуттєвого, над-раціонального, анти-вербального,
суто музичного – з яскраво вираженою потребою використовувати водночас саме
вербальні засоби виразності. На наш погляд, у цьому яскраво проявляється найхарактерніша особливість обох культур – їх ювенальність. Саме в цьому протиріччі
відчувається палке бажання бути почутим, а ще – відчайдушна спроба за допомогою
слів донести до іншого те, що словами виразити неможливо.
Примітки
1
Протягом двох останніх десятиліть з’явилося вже чимало дисертаційних досліджень, присвячених рок-культурі. В Україні, зокрема, захищена дисертація: Васильєва Л.Л. Рок-музика як фактор
розвитку культури другої половини ХХ століття (К., 2004).
2
Аналоги рок-концертів 70-90-х років ХХ століття – виконавська діяльність Ніколо Паганіні, Ференца Ліста та численних менш відомих сьогодні солістів-віртуозів романтичної доби.
3
Факт, що зайвий раз виявляє зв’язок з бардівськими традиціями.
4
Даний факт вже визнано літературознавцями – особливо в Росії. Про це свідчать видання
текстів рок-композицій окремими збірками, а також факт включення рок-поезії до освітніх програм з літератури.
5
Нагадаємо етимологію слова «лірика», що в перекладі з грецької означає «спів під супровід
ліри». Найголовнішою ознакою ліричного мистецтва є промова «від першої особи».
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ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
УДК 81, 373.72–112.2+82-3

Бондаренко-Бринь В.В.
(Донецк, Украина)

ФЕНОМЕН ТЕМПОРАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
И СПАЦИАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ В НЕМЕЦКОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
У статті описується феномен відтворення темпоральних моделей у людській
свідомості через просторові образи та схеми, а також зворотній феномен темпоралізації
простору, коли останній може сприйматися індивідом як час. Виникнення даних моделей пояснюється певною синкретичністю простору і часу, їхнім взаємовизначальним
характером. Виявлення та аналіз моделей спаціалізації часу і темпоралізації простору
впроваджено на матеріалі німецької і російської фразеології і художньої літератури.
Описуються деякі національні відмінності сприймання простору і часу.
Ключові слова: простір, час, темпоралізація, спаціалізація.
В статье описывается феномен воспроизводства темпоральных моделей в сознании
человека посредством пространственных образов и схем, а также обратный феномен
темпорализации пространства, когда последнее начинает восприниматься индивидом
как время. Возникновение данных моделей объясняется определенной синкретичностью
пространства и времени, их взаимоопределяющим характером. Выявление и анализ моделей спациализации времени и темпорализации пространства производится на материале немецкой и русской фразеологии и художественной литературы. Описываются
некоторые национальные отличия в восприятии пространства и времени.
Ключевые слова: пространство, время, темпорализация, спациализация.
The article describes the phenomenon of reproduction of temporal models in human
consciousness in a form of spacial patterns and schemes as well as the reverse phenomenon
of space temporalization. The origin of these models stems in the integrity of space and time
detection and analysis of the models of time spatialization and space temporalization are
carried out on the material of German and Russian phraseology and belles-lettres. Some
national peculiarities in the perception of space and time are revealed.
Key words: space, time, temporalization, spatialization.
Развитие временных представлений и их отражение в языке, как было показано в
монографиях В.Н. Топорова, А.Я. Гуревича, В.М. Мокиенко, шло на основе сформировавшихся несколько ранее пространственных представлений. Это подтверждает и анализ некоторых немецких фразеологических единиц с пространственным и временным
компонентами, из чего следует, что время выражается зачастую через понятия пространственного характера (ср. немецкие идиомы «bis zu etwas ist noch ein weiter Weg» – до
чего-либо ещё очень далеко, не скоро; «auf dem schnellsten Wege» – как можно скорее;
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«etwas in die Ferne ruecken»– откладывать что-либо на дальний срок; «auf der Stelle treten»
– медлить, тянуть время; «auf der Stelle» – сию же минуту; «jemand hat noch etwas Land
gewonnen» – у кого-либо ещё есть время и т.д.). Подобное явление может быть объяснено
тем, что воспроизводство пространственных «схем» в сознании и памяти человека не
составляет особой трудности, проходит естественно, поскольку пространственные отношения устойчивы и наглядны, тогда как временной поток предстаёт несравнимо более
абстрактным. Кроме того, в процессе ориентации в окружающей среде человек руководствуется, прежде всего, ближайшим и наиболее доступным для него средством –
собственным телом, которое, по сути, становится для человека первым пространством и
моделью мира (В.Н. Топоров, К. Леви-Стросс, К. Маранда).
Пространство, Время и Действие, по словам исследователя В.М. Мокиенко, образуют классическую триаду, в которой каждый из компонентов оказывается в тесной связи и взаимодействии с двумя другими, поэтому в мышлении время нередко приобретает
пространственные формы и конституирует себя через действия, изменения. То, что присутствует в мышлении, неизменно отражается и в языке. Благодаря этому закону, возможно привести доказательства синкретичности пространства и времени, опираясь на результаты анализа фразеологических единиц немецкого и русского языков, содержащих пространственные
образы «дороги» («Weg») и «мира» («Welt»), а также этимологию данных денотатов.
Понятие «дороги», «пути» (ср. также японское «дао») во многих культурах представляет сложнейших символический образ. Дорога всегда сопряжена с испытаниями, опасностями, это неутомимое, напряжённое движение вперёд, которое, в конечном счёте,
выходит за пространственно-временные пределы, становясь символом вечного движения. Во многих культурах фигурирует мотив скитания/следования, предполагающий познание мира, расширение сознания и через это – личностное становление.
На возникновение слова «der Weg» в немецком языке повлияли индогерманские
корни, в которых существовала такая праформа, как «uegh- – «sich bewegen, schwingen,
fahren, ziehen», что означает «двигаться; раскачиваться, колебаться; ехать, идти; переезжать» [1: 918].
В русском языке, как, впрочем, и в болгарском, украинском, сербском и других
языках, слово «дорога» имеет иные корни. Здесь за основу была принята индоевропейская праформа *«dorgh» – «преодоление; дорога, изобилующая опасностями».
Если в немецкой этимологии денотата «der Weg» просматриваются преимущественно
пространственные черты (движение), то в русском понятии «дорога» проглядывают
временные характеристики (в пре-одолении явно заложено временнóе начало). Можно предположить, что русское слово «дорога» в своей этимологической основе соотнесено с «дорогой жизни», в которой есть всё – опасности, испытания и их преодоление. А жизнь, понятая как экзистенция, заключает в себе, прежде всего, временное
содержание. Она есть проживание своего субъективно-личного времени. Кроме того,
и в немецком, и в русском языках были найдены идиомы, в которых компоненты
«der Weg» и «дорога» выступали со значением «жизненного пути», например, нем.
«der Weg, den wir alle gehen muessen» – букв. «дорога, которой все мы идём», то есть
«жизненный путь и его исход – смерть»; также «den Weg alles Fleisches gehen» и
аналогичный русский библеизм «идти путём всякой плоти»; идиомы «unsere Wege
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gehen auseinander» и «наши пути разошлись», «er wird mir noch in den Weg komen» и
«наши пути ещё сойдутся!» и т.д.
Хотя в этимологии немецкого «der Weg» не отмечается временная сема, во фразеологическом фонде немецкого языка, тем не менее, обнаружены единицы, в которых
компонент «der Weg» наделён явными временными коннотациями. Таковы идиомы:
«bis zu etwas ist noch ein weiter Weg» – букв.: «до чего-либо ещё долгий путь», русский
эквивалент «до чего-либо ещё очень далеко», «etwas auf kaltem Wege tun» – букв.: «делать что-либо на холодном пути», соответствует русскому «делать что-либо не спеша,
медленно», «auf dem schnellsten (kuerzesten) Wege» – букв.: «на кратчайшем пути», русский эквивалент «как можно скорее».
Итак, дорога является особой культурной универсалией. Она подразумевает, с одной стороны, определённый локус (место в пространстве), с другой стороны, движение
в пространстве как таковое, но кроме того она выступает моделью временного потока
(ср. христианское линейное время). Так, образ «дороги» воплощает в себе классическую
триаду Пространства, Времени и Действия.
Следует отметить, что в немецкой ментальности «der Weg» коннотирован прежде всего деятельностным рядом и несёт в себе некое «деловое время» (ср. «Wege gehen», букв.:
«ходить дороги», русский эквивалент – «выполнять поручение»; «Wege machen», досл.:
– «делать, совершать дороги», т.е. «делать покупки»; «jemandem einen Weg abnehmen»
– букв.: «забирать у кого-либо путь», что соответствует русскому «ходить куда-либо за
кого-либо, выполняя его поручение», и некоторые другие; ср. также этимологию немецкого «der Weg», производного от «sich bewegen», которое первоначально несло значение
«предпринимать что-либо, развивать деятельность»). В русской же национальной картине мира дорога ассоциируется в большей степени с движением-преодолением, несущим, однако, слабую целевую нагрузку. Русская «дорога» способна вызывать к жизни и
особое пространство-время – мир сна, воображения, грёз. Она предлагает своего рода
выход из временного, обыденного, «земного» в трансцендентное (см. поэтику сна у Ф.
Тютчева, М. Лермонтова, Н. Огарёва, Я. Полонского).
Не менее интересным является понятие «мира» (немецкое «die Welt»). Анализ его
коннотационных полей также приводит к подтверждению тезиса об отражении явления
синкретичности пространства и времени в языке.
Согласно немецкому этимологическому словарю (серия Duden), первый слог шведского «мир» «värld» – «vär» соответствует германскому «Mann, Mensch»; в то время как
вторая часть того же слова, которая в древнеисландском звучит как «old» (в готском –
«alds») означает «поколение, человечество, время» [2: 922]. Исходя из такой этимологии
немецкого «die Welt» (Mensch + Alter – «человек + возраст, время»), мир представляется немцам как совокупность людей, живущих и творящих в определённом временном
промежутке (Menschenalter – «человеческий век, поколение»). Каждая смена поколений
обуславливает изменения в мире. Людской век является здесь своего рода константой –
это промежуток времени, приблизительно равный 100 годам, где каждые сто лет – новая
ступенька. «Ступенчатое» течение времени и развитие человечества являет собой модель лестницы, которая символизирует этапы духовного развития человечества (лестница есть также прототип мирового древа, т.е. диахронно-синхроническая модель).
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Денотат русского «мир» оказывается более ёмким и включает в себя понятия: «мир,
покой, согласие; народ; свет». Правда, его этимология не несёт в себе временной семы.
Зато фразеология предлагает немалое количество идиом, в которых компонент «мир» имеет коннотации «жизни», «дороги жизни»: «покончить с миром», «производить (рождать)
на свет (=мир)», «увидеть свет» [3: 249-250]. Приведённые выражения означают «начать,
либо закончить своё существование», то есть маркируют временную точку начала или
конца. Во фразеологическом фонде немецкого языка была найдена сходная коннотация
«die Welt» (ср.: «jemanden aus der Welt schaffen» – «отправить на тот свет» (досл.: «убрать
из этого мира»), «mit der Welt abschließen» – «покончить счёты с миром», «auf die Welt
kommen» – «начать жить» (досл.: «прийти в мир»), «aus der Welt gehen» – «уйти из жизни»
(букв.– «из мира»), «sich durch die Welt schlagen» – «пробивать себе дорогу в жизни» (букв.:
«пробиваться через мир»), «jemand brachte etwas mit auf die Welt« – «у кого-либо что-либо с
рождения», дословный перевод – «кто-то принёс что-либо с собой в мир»).
Таким образом, в немецком и русском языках «мир» («die Welt») символически
осознаётся, прежде всего, как стабильное пространство, ограниченное определёнными
пределами, в котором живут люди. Но помимо того он же может выступать и в роли некоторой протяжённости как пространственной («мир = дорога» – «странствовать по белу
свету», «durch die weite Welt ziehen»), так и временнóй, в том случае, когда он коррелирует с «дорогой жизни, процессом существования».
По поводу пространственно-временного единства в восприятии мира высказывается
и В.Н. Топоров, отмечая, что в архаической модели мира пространство не противопоставлялось времени как внешняя форма созерцания – внутренней. Исследователь заявляет, что «применительно к наиболее сакральным ситуациям (а только они и образуют
уровень высшей реальности) пространство и время не отделимы друг от друга, но образуют единый пространственно-временной континуум (ср. 3+1 – мерность как основное
топологическое свойство пространственно-временной структуры мира в современной
физике, а также роль скорости как понятия, объединяющего пространство и время с
неразрывной связью составляющих его элементов» [4: 231]. Топоров подкрепляет свою
позицию этимологическим анализом слова «время»: русск. «время»; и.-е. «uert-men» от
«uert» – вертеть, вращать, т.е. круг, поворот или его развёртывание в пространстве; др.инд. «vart-man» – путь, тропа; лат. «tempus,» время при «tempulum» – священное место,
храм; пространство, область. Часты случаи совпадения в обозначении больших единиц
пространства и времени. Так, в ряде языков значения «земля», «мир», «пространство»,
с одной стороны, и «год», с другой, передаются однокоренными словами, ср. латинское
«orbis» «окружность, круг; земля, мир» (orbis terrarum); «страна, область; небесный свод,
небо»; но и «круговорот времени, год» (orbis annuus, orbis temporarum) [4: 232].
Специфической особенностью немецкой ментальности, также свидетельствующей
в пользу факта синкретичности пространства и времени в человеческом сознании, становится представление исторического времени в пространственном образе дома. Формированию данного образа во многом послужила возникшая намного раньше устойчивая ассоциация «мир – дом». Известно, что во многих культурах своеобразной моделью
мира выступало мировое древо, которое так же, как и дом, имело вертикальную ось, ярусы,
сравнимые с этажами. Но, тем не менее, далеко не во всех культурах закрепилась
97

коннотация мирового пространства и дома – материальным конструктом, имеющим стены,
окна и т.д. Уже в этимологии немецкого «der Raum», «(мировое) пространство», на первом
месте стоит значение «пустое, незаполненное» («das Leere, Unausgefuellte»), вызывающее
ассоциацию с некой формой, с чем-то, имеющим объём, и лишь затем следует значение
«нечто протяжённое» («etwas Ausgedehntes») [5: 654-655]. Для сравнения, в русском образе пространства больше акцентированы стороны, бока. Существительное «пространство»
есть ни что иное, как субстантивация глагола «простереть», находящегося в однокоренном ряду с существительными «сторона», «простор» [6 (3: 79].
Помимо значений «пространства», «расстояния» и «места» немецкое существительное «der Raum» содержит ещё и другую сему – «помещение» (ср.: «unsere Wohnung hat
drei Räume» – «наша квартира состоит из трёх комнат»; «Sonne erfuellt den ganzen Raum»
– «солнце заполняет всё помещение» [7: 2104-2105].
Восприятие пространства как помещения, дома, микромира в немецкой ментальности вполне могло формироваться под воздействием социально-исторического, географического и политического факторов. Г. Альтхаус и П. Мог, занимающиеся исследованием
пространственных моделей у немцев, подчёркивают также обстоятельство, что в ХYIII
веке в Германии отмечалось территориальное дробление на земли, которое существенно
повлияло не только на социальную, политическую и религиозную жизнь страны, но и в
значительной мере изменило внутреннее ощущение мира и пространства у немцев [8].
В частности, каждая земля стала ощущаться как микромир со своими законами. Здесь
можно вспомнить мини-княжества в произведениях Э.Т.А. Гофмана («Крошка Цахес»,
«Записки кота Мурра»), К. Брентано («Сказка о миртовой девушке»); в этом же ряду
– явление областнической литературы (Gebietsliteratur) в Германии конца XIX века, и
хотя процесс консолидации Германии к тому времени уже фактически завершился, в
медленно меняющемся сознании народа всё ещё не исчезли прежние представления о
«границах» и «областях» (см. также южные диалекты в творчестве Г. Гауптмана – пьеса
«Ткачи»); наблюдения Т. Фонтане («Путешествие по Марке Бранденбург») и др.
Ещё одним доказательством связи мирового пространства с образом дома у немцев
следует считать наличие в немецком языке таких уникальных идиом, как:
– da (hier) ist die Welt mit Brettern vernagelt – букв.: «здесь мир заколочен досками»,
русск. эквивалент – «дорога кончается, дальше тупик»;
– die Welt ist (wohl) nicht mit Brettern vernagelt – букв.: «мир же не заколочен досками», русск. эквивалент – «на этом ведь жизнь не кончается», «свет клином не сошёлся»;
– jemand reisst nicht die Welt ein – букв.: «никому не дано разломать мир»;
– die Welt aus den Angeln heben wollen – букв.: «пытаться мир снять с петель», то есть
«нарушить устойчивый порядок вещей».
Данные фразеологизмы выдают своеобразие мышления немцев, их стремление вписать абстрактное в рамки мыслимого, конкретного. В данном случае расплывчатое понятие «мир» (каким оно остаётся в русской ментальности) приобретает формы некоего
сооружения (здания, дома).
Ментальный архетип дома, оказавшийся очень устойчивым в немецкой культуре,
позднее лёг также и в основу восприятия исторического времени у немцев. Последнее
впервые обретает образ, напоминающий виртуальный дом, в конце ХVIII века в геге98

левской философии истории, где всемирная история творится и управляется «Мировым
разумом» (Weltvernunft), направляющим все действия людей на достижение всеобщей
гармонии и свободы [9 (8: 10-11]. Модель представления исторического времени в пространственном образе дома отражает здесь явление спациализации времени.
Обратный же феномен темпорализации пространства на уровне психического переживания подробно представил немецкий писатель и мыслитель Т. Манн. В художественной форме он показал, что непроизвольное «превращение» времени в пространство или,
напротив, пространства во время может происходить в результате особенных психических состояний, причиной которых зачастую становятся специфические внешние условия,
в частности, монотонное движение, однотипные ландшафты и т.п. Реже это происходит
при самопроизвольном «погружении» сознания в необычные транс-состояния или вхождении в состояние медитации актом воли. В философском романе «Волшебная гора»
имеется эпизод, наглядно иллюстрирующий проявление феномена темпорализации пространства на уровне чувственного восприятия. Ганс Касторп на три недели отправляется в Давос, чтобы навестить своего двоюродного брата Иоахима Цимсена. Ещё не достигнув «таинственного» мира санатория и не вдохнув «пленящего» воздуха Берггофа,
только находясь на пути к этому забытому всеми жителями «равнины» месту, Касторп
уже отмечает происходящие в его сознании метаморфозы. Вплоть до настоящего путешествия молодой человек чувствует себя активным и деятельным: он готовится стать
практикантом на судостроительной верфи кампании «Тундер и Вильямс». Внезапно он
ощущает себя погружающимся в прежде ему не знакомое состояние необыкновенного
покоя, граничащего с нирваной. Томительно долгая дорога уже делала своё дело, и Касторп на глазах превращался из дельца в бродягу и мечтателя. Процесс монотонного движения действует как медитативная прелюдия к состоянию созерцательного покоя. В подобном состоянии «необычной реальности» (термин К. Кастанеды) самые естественные
и привычные вещи предстают в новом необычном ракурсе (как во сне порой трудно
узнать знакомое нам лицо или место). Меняется и восприятие героем пространства и
времени. Однообразные пейзажи за окном, относительно стабильная скорость их мелькания и само равномерное движение постепенно ослабляют адекватное восприятие пространства, лежащего по ту сторону окна, как будто по ту сторону реальности. Очертания
предметов постепенно сливаются в гамму цветовых пятен. Мир за окном теряет свою
пространственность, объёмность и начинает ощущаться как время:
«Пространство, которое переваливалось с боку на бок между ним и родным домом,…
таило в себе силы, обычно приписываемые времени; с каждым часом оно вызывало всё
новые внутренние изменения, чрезвычайно сходные с теми, что создаёт время, но в некотором роде более значительные»… [10 (3: 10].
Понятие движения справедливо рассматривать как в отношении пространства (например, метафизическое перемещение объектов), так и в отношении времени, где движение
отражается во всевозможного рода изменениях, сопровождающих процесс становления,
развития. Таким образом, и время, и пространство характеризуются движением, хотя и
несколько отличного качества.
В случае монотонного «пространственного» движения (путешествие Ганса Касторпа
в Давос) в сознании субъекта происходит наложение «временной» модели движения на
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«пространственную» модель. Обе эти модели в ситуации равномерного, относительно
непрерывного движения становятся чрезвычайно похожими, а для человеческого восприятия и вовсе трудно различимыми.
Но не только движение способно менять ощущение пространства и времени. Этому
же в значительной мере могут способствовать и особенности ландшафта. В одной из
глав романа Т. Манн даёт описание прогулки по берегу моря, прилагая к нему свои философские комментарии. Он говорит о явлении «смещения и смешения» пространственновременных дистанций, возникающем в результате воздействия монотонных звуковых
колебаний и однообразия ландшафта:
«…Мы имеем в виду прогулки по берегу моря. Идёшь, идёшь …никогда ты с такой
прогулки вовремя не вернёшься домой, ибо ты и время – вы потеряли друг друга. «Там?»
Что это за «там»? Далеко ли? Близко ли? Это головокружительно ускользает от твоего определения. Твой взгляд прокладывает путь через неведомое, ибо в тебе самом нет
органа и нет ощущения, определяющих для тебя пространство… Стоя на месте – идём
вперёд. Ничто не меняется при нашем шаге, там – всё равно, что здесь, раньше – всё равно, что здесь и потом, в безмерном однообразии пространства тонет время, движение от
точки к точке – уже не движение, тут властвует тождество, а там, где движение перестаёт
быть им, там времени уже нет» [11 (4: 287].
На рассуждения Т. Манна наслаиваются средневековые философские концепции, касающиеся сущности феномена времени. Согласно им, время есть иллюзия. Его течение
угадывается в формах причинности и последовательности, истинное же бытие вещей –
это неподвижное «теперь» [11 (4: 287].
Таким образом, возникновение модели уподобления времени пространству обусловлено фактором вторичности возникновения временных ощущений в восприятии мира
у древних, их производности от первичных, пространственных ощущений [12]. В свою
очередь, появление модели темпорализации пространства объясняется изначальной синкретичностью и взаимозависимостью пространства и времени.
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ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИИЯ ИМЕННЫХ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (ТС) В СТРУКТУРЕ
УЧЕБНОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО
ПОДЪЯЗЫКА).
Стаття присвячена функцiонально-семантичному опису словникових термiнологiчних словосполучень (ТС) у сферi функцioнування, тому що дiйснi властивостi i якостi
зазначениих одиниць проявляються тiльки на мовному (текстовому) рiвнi. У результатi
аналiзу робляться висновки про те, що функцiональну особливiсть пiдмови» Фiнанси й
кредит» становить множиннiсть номiнацii в межах одного тексту. Можливість варіювання ТС із однаковими ядерними компонентами або залежними конституентами
у структурі навчального тексту допомагає виділяти різні грані об’єкта номінації, що
сприяє розвитку оповідання по лінії руху, уточнення текстового предмета. Синтагматичне розгортання структури таких ТС корелює зі змiстом тексту.
Ключовi слова: множинність номінації, вільні й невільні ТС, терміносистема, конституент, текстотвірна функція.
Статья посвящена функционально-семантическому описанию именных терминологических словосочетаний (ТС) в сфере функционирования, так как истинные свойства
и качества указанных единиц проявляются только на речевом (текстовом) уровне. В результате анализа делаются выводы о том, что функциональную особенность подъязыка «Финансы и кредит» представляет множественность номинации в пределах одного
текста. Возможность варьирования ТС с одним и тем же ядерным компонентом или
зависимым конституентом в структуре учебного текста помогает выделять разные
© Подолина О.В., 2009

101

грани объекта номинации, что способствует развитию повествования по линии движения, уточнения текстового предмета. Синтагматическое развертывание структуры
таких ТС коррелирует со смысловым содержанием текста.
Ключевые слова: множественность номинации, свободные и несвободные ТС, терминосистема, конституент, текстообразующая функция.
The article is devoted to the functional and semantic description of the nominal
terminological word combinations in the field of functioning. As a result of analysis the
conclusion is made that the functional feature of the sublanguage «Finances and credit» is
presented by multiplicity of nomination within the limits of one text. Possibility of variation
of the nominative terminological word combinations with the same nuclear components or
dependent constituents in the structure of an educational text helps to allocate different sides
of the nomination object that promotes development of narration in the area of movement,
specification of the text subject. Syntagmatic expansion of such word combinations structure
correlates with the semantic development of a text.
Key words: plurality of nomination, free and non- free word-combinations, terminological
system, constituent, text and forming function.
Для терминологии сфера функционирования, по сравнению со сферой фиксации,
имеет основное значение, так как именно здесь проявляются истинные свойства и качества термина. «Истинную картину конкретно-отраслевого терминотворчества и терминоупотребления,- справедливо отмечает В.П. Даниленко,- представляет сфера функционирования, в которой каждый термин и части целой терминосистемы существуют в
текстах…» [1:158]. А исследование функционирования различных типов ТС на конкретном материале финансово-кредитных учебных текстов может быть положено в основу
разработки методических пособий, коммуникативных упражнений по обучению языку
специальности как иностранных студентов, так и круга иностранных специалистов, имеющих деловые связи в сфере бизнеса и стремящихся к развитию и совершенствованию
своих возможностей в области коммерческой терминологии. При анализе функциональных особенностей наименований финансово-кредитного подъязыка нам представляется
интересным проследить процесс возникновения ТС в диахроническом аспекте, так как
только в период их зарождения и функционирования в устоявшейся форме можно обнаружить все характерные особенности данных языковых единиц.
Грамматическая, лексическая и семантическая трансформация ТС, как показали
наши наблюдения, самым тесным образом связаны с их текстообразующей ролью. В
свою очередь, текстообразующие функции ТС могут поддерживать и закреплять изменения в их формально-содержательной структуре. Учебный текст по специальности
характеризуется наличием специфического текстового предмета – так называемой онтологической темы как элемента энциклопедического знания. Текстовым фрагментом
учебных текстов экономического профиля является фрагмент дисциплинарного знания
«производственная деятельность человека». Релевантными для текстов экономической дисциплины «Финансы и кредит» оказываются понятия о процессах, связанных с
финансово-кредитной, коммерческой деятельностью человека. Данная понятийная зона
обслуживается в основном сложными ТС (многокомпонентыми; терминами-описаниями;
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ТС, осложненных причастным оборотом), структура которых вследствие своей подвижности и относительной устойчивости компонентов позволяет уточнять и дифференцировать понятия по мере их развития и изменения. Все характерные особенности данных
терминологических единиц можно проследить в сфере функционирования.
Изучение ТС в диахроническом аспекте позволило сделать вывод о том, что особенностью описываемого подъязыка является множественность номинации в пределах
одного текста, где одно и то же ТС варьирует в различных лексико-грамматических вариантах. Как показали наблюдения, грамматические, лексические и семантические трансформации структуры ТС самым тесным образом связаны с их текстообразующей функцией. В свою очередь, текстообразующие функции ТС могут поддерживать и закреплять
изменения в их формально-грамматической структуре.
В результате сопоставительного анализа ТС выделенных нами различных классификационных уровней в структуре анализируемого текста установлено, что семантическая
организация свободных и несвободных ТС с относительной связанностью компонентов
может претерпевать определенные семантические и грамматические преобразования в
соответствии с требованиями семантической переориентации компонентов ТС на уровне
речи. Если на системном, языковом уровне семантическим центром (ядром) ТС является производящее существительное, то в текстовом развертывании компонентов данную
функцию выполняет один или несколько членов конституентов, фиксирующих текстовую тему на одну из ее подтем. И в этом смысле семантическая структура свободных и
несвободных ТС с относительной связанностью компонентов, характеризующаяся наибольшей представленностью типов формально-грамматических структур, в наибольшей
степени способна выполнять функцию синтагматического развертывания ее структуры в
корреляции со смысловым развитием текста.
Свободные ТС с низкой связанностью компонентов, несвободные ТС с высокой и абсолютной связанностью компонентов в силу стабильности своей семантической структуры и неспособности вследствие этого к своему усложнению выступают в роли расчлененной номинации субъекта или объекта действия, составляя лишь тематическую сетку
в структуре повествования.
Как показали наблюдения, группы ТС с относительной связанностью компонентов в
учебном тексте могут выступать в роли первичных ТС в виде заголовков, ТС в качестве
ввода информации в текст, а также в роли вторичных и последующих наименований в
структуре текста.
Наличие ядерного субстантива ТС в заголовке текста позволяет прогнозировать текстовые функции компонентов ТС. В текстах, описывающих производственную деятельность человека, наиболее распространенным способом изложения, как известно, является повествование с элементами описания. Здесь ТС выступают организующим центром
всего текста, они как бы конденсируют смысл в более короткий текст. В анализируемых
учебных текстах ТС становятся носителем тематической перспективы в текстовом целом. И в этом отношении наиболее типичной позицией тематизирующего словосочетания является его позиция в качестве рамочного знака, заголовка. Однако двучленные
ТС, выполняющие тематизирующую функцию, делятся на семантически нормативные,
то есть такие, зависимый конституент которых входит в семантико-синтаксическое поле
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ядерного существительного /Кредитование товарно-материальных ценностей и затрат производства; Контроль банка в процессе кредитования/ и семантически ненормативные, конституенты которых нормативно не сочетаются /Сущность и функции кредита; Особенности финансирования и кредитования капитальных вложений/. К первой
группе таких словосочетаний относятся свободные ТС с относительной связанностью
компонентов, где в качестве ядерного компонента выступают существительные со значением процесса, являющиеся терминами различных отраслей науки /общеэкономические,
общенаучные/, ко второй – свободные ТС с относительной связанностью компонентов,
в которых ядерный компонент выражен абстрактным существительным, являющимся
потенциальным термином в составе ТС.
Разграничение семантически нормативных и ненормативных ТС существенно, так
как каждый из этих видов по-разному включается в текст.
Тематизирующее ТС семантически нормативное всегда выносится в заголовок. Оно
входит в сам текст, как правило, в первое предложение текста. Открывая его, ТС конкретизирует тему, заявленную в заголовке. ТС семантически ненормативные не образуют
основы для разнообъектных номинаций, в тексте как элемент семантической организации себя не проявляют. Однозначное декодирование таких словосочетаний оказывается
возможным лишь на выходе из текста, который целиком направлен на раскрытие смысла
такового заголовка. В нем создаются на базе исходной номинации новые, также семантически ненормативные ТС, которые развивают характеристику первичной номинации.
Заголовок, обозначенный ненормативным ТС, никогда не выносится в начало повествования. Там же, где заголовком является семантически нормативное ТС, оно не
только дает тематическую перспективу, но и включается в текст как определяющая номинация. Оба члена ТС (главный и конституент) образуют далее в тексте ТС иной структуры или употребляются в предложении как раздельно функционирующие компоненты,
становясь базой для разнообъектных номинаций. Например, ТС расходы государственного бюджета на развитие народного хозяйства, вынесенного в заголовок одного из
параграфов учебника [3], на 5,5 страницах анализируемого текста встречается в разных
вариантах с различной степенью трансформации 83 раза. Уже в первом предложении
начального абзаца функционируют одновременно два ТС с общим ядерным компонентом «расходы»: расходы на развитие народного хозяйства и расходы государственного
бюджета. Данные словосочетания функционируют с результате дизъюнкции исходного,
тематизирующего ТС, выполняя функцию ввода информации в текст (интродуктивную
функцию). Оба словосочетания вводятся в текст «контекстуально», то есть без определения понятия, которое оно обозначает. Но хотя понятие еще не определено, в данном высказывании содержится указание на родо-видовые отношения, в которое оно включено:
«Расходы на развитие народного хозяйства занимают основное место в расходах государственного бюджета…» [3:183]. Здесь ТС расходы на развитие народного хозяйства выступает как гипоним по отношению к гиперониму расходы государственного бюджета.
Следовательно, данные обозначения не являются взаимозаменяемыми. Понятие «расходы государственного бюджета» шире по значению, охватывает затраты не только на
производство, но и культуру, образование и т.д. Как указывает О.Д.Морозова, «в позиции
интродуктивной номинации чаще всего оказываются ТС широкой семантики, которая
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оказывается недостаточной для целей идентификации. Поэтому данные имена требуют
конкретизации, которая достигается семантическим сужением номинации при переходе интродуктивной номинации в идентифицирующую» [2:88]. В третьем предложении
абзаца следует развернутое определение понятия «расходы государственного бюджета
на развитие народного хозяйства»: «Указанные расходы представляют собой денежные
средства, направляемые государством на финансирование промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей и обеспечивающие постоянный
рост объемов производства и повышение его эффективности с целью удовлетворения
постоянно растущих потребностей населения» [3:182]. Семантика интродуктивного ТС
сужается путем замены определяющего компонента причастием. Ср.: Указанные расходы представляют собой …/ Расходы государственного бюджета на развитие народного
хозяйства представляют собой … А в результате логической операции подведения определяемого / Расходы государственного бюджета на развитие народного хозяйства/ под
более общий определяющий класс /денежные средства/ описываемое понятие приобретает более широкое значение /часть денежных средств/ путем семантического сужения
интродуктивной номинации, обеспечивая ее переход в идентифицирующую.
В начале 2-го абзаца функционирует уже полный вариант тематизирующего ТС, указанного в заголовке. Однако значение его сужается, оно составляет первые элементы
развернутой характеристики описываемого понятия и является основным носителем
информации: «Расходы государственного бюджета на развитие народного хозяйства
определяются в процессе бюджетного планирования прогресса…» [3:182]. Новое значение функционирующего здесь ТС находит свое языковое выражение в употреблении
личного местоимения множественного числа как субститута во 2-м предложении: «Они
классифицируются по: отраслям народного хозяйства; регионам, местным Советам
народных депутатов; целевым направлениям…» [3:182]. Для описания же различных
видов расходов государственного бюджета на развитие народного хозяйства здесь используется перечисление зависимых конституентов ТС, где имплицитно присутствует
доминирующий компонент «расходы».
Таким образом, семантические и лексические повторы, влияя на трансформации кореферентных /вторичных/ ТС, обеспечивают движение повествования по линии уточнения, дополнения информации. А бинарность структуры ТС, однонаправленность грамматической зависимости от ядра к подчиненному конституенту при различной степени
семантической зависимости ядра от подчиненного конституента, а в ряде случаев и при
противоположной направленности семантической зависимости от подчиненного конституента к ядру создает предпосылки для использования в учебном тексте ТС с повтором
одного из конституентов для развития мысли, суждения, размышления.
Так, в 3-м абзаце понятие «все расходы государственного бюджета на развитие
народного хозяйства» выступает уже в виде ТС, обогащенного новым смыслом и выступающим в виде новой информации. Для иллюстрации приводим 3-й абзац: «В соответствии с бюджетной классификацией все расходы на народное хозяйство сосредоточены в одном разделе 100. В главах расходы на народное хозяйство выделяются по
министерствам и ведомствам, в параграфах – по однотипным организациям, учреждениям, мероприятиям, в отраслях отражается их предметно-целевое назначение» [3:182].
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В анализируемом абзаце функционируют ТС: все расходы на народное хозяйство и
расходы на народное хозяйство, образованные в результате лексического сокращения
интродуктивного ТС / расходы государственного бюджета на развитие народного хозяйства /. Сокращение произведено в целях языковой экономии, так как употребление
перечисленных во 2-м абзаце всех видов расходов на народное хозяйство было бы крайне неудобным и громоздким. В результате в указательном местоимении все имплицитно
содержатся определяющие компоненты ТС.
В 4-м абзаце ТС, обозначающие виды расходов на развитие народного хозяйства, классифицируются по целям предназначения: расходы государственного бюджета на содержание
сооружений благоустройства; расходы государственного бюджета на государственные капитальные вложения; расходы государственного бюджета на прирост норматива и выполнение
недостатка собственных средств и так далее. Данные нормативные единицы функционируют здесь в виде зависимых конституентов, имплицитно содержащих в своей структуре главный компонент «расходы», исходного ТС.. Такое употребление ТС в качестве его краткого
варианта способствует передвижению семантического центра с определяемого на определяющее. Именно на него падает в подобных случаях информационная нагрузка.
В последующих абзацах информация развивается по линии характеристики каждого
из видов расходов на народное хозяйство по целям предназначения, уточнения, дополнения каждого из этих понятий. Здесь можно говорить о включении разных микротем в
структуру одной макротемы, всего текста. Это определяет выбор номинативных единиц
в начале таких абзацев с более широкой семантикой, на уровне микротемы. А появление
ТС с частично стабильным составом не только позволяет создать радиальную характеристику одного объекта описания, но и выдвинуть периферийные семантические признаки
повторяющегося существительного /стержневого компонента/ и тем самым обогатить
текст смысловой информацией. Этому обстоятельству служит выявление в исследуемых
текстах ТС с имплицитным присутствием стержневого существительного «расходы».
Например, «… к операционным относятся расходы на рыборазведение и рыбоохрану, содержание дорог общегосударственного значения, объектов городского благоустройства;
затраты на изобретательство и рационализацию, содержание гидрометеорологической
службы, а также представительств за границей и др. » [3:183].
Анализ фактического материала в текстах разных учебников финансово-кредитной
дисциплины позволил выделить следующие группы кореферентных ТС, в которых реализуется расширение характеристики описываемого объекта, способствующее движению повествования:
1. Кореферентные ТС различного лексического состава при повторяющемся конституенте или каком-либо из его компонентов: расходы государственного бюджета на развитие народного хозяйства; затраты на развитие народного хозяйства; капитальные
вложения, направляемые на развитие народного хозяйства и т.п.
Данную группу номинативных единиц составляют ТС, имеющие одинаковое содержание и разную формальную структуру. Главные компоненты таких номинативных единиц находятся в синонимических или антонимических отношениях.
2. Кореферентные ТС, при повторяющемся ядре которых стоят семантически разноплановые определения: расходы на народное хозяйство; расходы на сельское хозяй106

ство; расходы на развитие морского и речного транспорта, гражданской авиации;
расходы на жилищное строительство, капитальный ремонт и благоустройство жилого фонда и т.д.
К данной группе относятся ТС, имеющие частично совпадающее содержание и разную формальную структуру.
3. Кореферентные ТС, в которых главный компонент или вся структура терминологической единицы выражены имплицитно: «…к операционным относятся расходы на
рыборазведение и рыбоохрану … ; Эти средства предназначаются для…».
4. Кореферентные ТС, в которых определяющий конституент или его компоненты
не выражены эксплицитно: все расходы; /государственные/ расходы /государственного
бюджета/ на сельское хозяйство; государственные/ расходы /государственного бюджета/ на коммунальное хозяйство и др.
Таким образом, кореферентные ТС обслуживаются свободными и несвободными ТС
с относительной связанностью компонентов. Данные группы ТС выполняют главную
роль в семантической организации учебных текстов, способствуя движению повествования по линии уточнения, расширения характеристики описываемого действия в сфере
финансово-кредитной деятельности человека.
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У статті на матеріалі цитат та афоризмів будується авторська картина світу
Й.В. Ґете, визначаються її основні концептуальні домінанти та розглядаються авторські характеристики німецького етносу.
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В статье на материале цитат и афоризмов создается авторская картина мира
Й.В. Гëте, обозначаются еë основные концептуальные доминанты и рассматриваются
авторские характеристики немецкого етноса.
Ключевые слова: Й.В. Гëте, картина мира, афористика, автостереотипы.
The article deals with the world outlook of J.W. Goethe built on the material of citations and
aphorisms. Also its main conceptual dominants are determined and author’s characteristics of
German ethnicity are examined.
Key words: J.W. Goethe, world view, aphoristics, autostereotype.
Творчість Й.В. Ґете як високий художній здобуток німецької культурної традиції
мала водночас величезний вплив і на формування літературної мови та німецької національної свідомості. Окремі цитати та афоризми письменника, ставши крилатими, набули «прецедентного» статусу та виступають актуальним об’єктом сучасної лінгвістики,
з огляду на її антропоцентричність та культурологічну направленість.
Незважаючи на значну популярність різноманітних збірників цитат Ґете, зростання
кількості яких помічено з 2-ї пол. ХХ ст., спостерігаємо деяку диспропорцію між рівнем
лексикографічного опрацювання та теоретичного опису афористично-цитатного масиву
письменника. Особливостям їх функціонування у сучасній німецькій мові присвячено
лише окремі статті В. Мідера [1], Ф. Мьобуса [2], М. Радерс [3], а увага лінгвістів зосереджена здебільшого на літературознавчому аспекті – пародіюванні творів німецького
класика [4: 148-157; 5]. Огляд літератури дозволяє констатувати, що, попри багаточисельні та розрізнені зауваження загального характеру, в лінгвістичних працях фактично відсутнє фундаментальне дослідження цитатної спадщини Й.В. Ґете та її функціонування
у сучасній німецькій мові. Наша стаття має на меті частково ліквідувати цю прогалину і
на основі аналізу та класифікації авторського афористично-цитатного масиву визначити
основні концептуальні домінанти в авторській картині світу Й.В. Ґете.
На сучасному етапі всі цитати та афоризми Й.В. Ґете вже опрацьовані німецькими германістами та кодифіковані у спеціалізованих лексикографічних джерелах: Büchmann G.
Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes; Duden. Zitate und Aussprüche.
Band 12; Zoozmann R. Der Zitatenschatz der Weltliteratur; Duden. Das große Buch der Zitate
und Redewendungen; Hans-Horst Skupy. Das große Handbuch der Zitate; окремих збірниках цитат автора [6; 7; 8; 9; 10]. Проте деякі із збірників цитат Й.В. Ґете належать до
науково-популярної літератури розважального жанру (Belletristik) [9], [11], або є вибірками з окремих творів [12], або мають надто виражений суб’єктивно-авторський підхід
через вибіркову включеність цитатного матеріалу відповідно до обраних тем та споживачів (правознавців [10], читачів XXI ст. [8], дітей [13]). Саме тому основою для нашої
роботи стала праця німецького лексикографа Ріхарда Добеля «Lexikon der Goethe-Zitate»
[7], яка витримала декілька перевидань (1968; 1972; 1995; 1999; 2002) та вважається на
сьогодні найповнішим та найавторитетнішим зібранням цитатно-афористичного масиву
авторства Й.В. Ґете [14: 183].
Комбінований дедуктивно-індуктивний поділ, застосований нами при опрацюванні
цитатно-афористичного масиву Ґете, загальною кількістю 14041 одиниць, розроблено на
основі чотирьох схем класифікацій відомих лексикографів: Р. Халліґа та В. Вартбурга, Г.
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Верле та Г. Еґґерса, Ф. Дорнзайфа, Г.Г. Скупі. Дедуктивний підхід полягав у накладанні
як основного (базового) каркасу дедуктивної тріади Р. Галліґа та В. Вартбурга, де весь
смисловий континуум ділиться на три понятійних класи: 1) Всесвіт з підкласами: Небо
та атмосфера, Земля, Світ рослин, Світ тварин, 2) Людина: Людина як жива істота, Душа
та Розум, Людина як суспільна істота, Соціальна організація і соціальні інститути, 3)
Людина та Всесвіт: A priori, Наука та техніка. Індуктивним способом здійснювалось
розмежування понять у межах підкласів, опираючись на класифікації інших лексикографів та на конкретний мовний матеріал.
Отже, за Р. Галліґом та В. Вартбургом ми поділили весь афористично-цитатний масив на 3 тематичних блоки: а. Всесвіт, б. Людина, в. Людина та Всесвіт, додавши Г. індивідуально-авторську групу (Ґете про себе та про інших осіб) та
Д. Атематичні цитати (окремі цитати, що не можуть бути покласифіковані через
відсутність чіткої тематичної спрямованості).
За даними нашої класифікації (див. Табл. 1) в центрі авторської картини світу Й.В.
Ґете знаходиться «ЛЮДИНА» (66,6 % цитат і афоризмів) зі всіма її психологічними
(підклас «Душа та Розум» 34,2 %), соціальними (підклас «Людина як суспільна істота»
28,9 %) та фізичними (підклас «Людина як жива істота» 8,6 %) конституентами (Табл.
2). Зупинимось докладніше саме на цьому найбільш значущому тематичному блоці та
опишемо його складові в порядку зменшення їх кількісної значущості.
Підклас «Душа та Розум» презентує цитати, що спрямовані на внутрішній духовний
світ людини, особливості її пізнання та світосприйняття.
Його конституентами є групи «Сфера почуття» (55,4 %) та «Сфера свідомості та розуму» (44,6 %). «Сфера почуття» включає 4 підгрупи:
1. Почуття, що пов’язані з іншими особами − 38 %, куди входять концепти: Liebe
/ Haß, Freundschaft / Feindschaft, Geselligkeit, Wohlwollen, Mitgefühl, Dankbarkeit, Neid,
Vergebung та ін. Найбільшою кількістю висловлювань (290) вербалізується концепт
Liebe, що є релевантним для життєвого кредо автора:
Krone des Lebens, / Glück ohne Ruh, / Liebe, bist du! (Rastlose Liebe) [7: 528]
und wenn ich dich lieb habe, was geht’s dich an? (Lehrjahre VI, 9) [7: 526]
Це почуття має у Ґете творче, діяльнісне начало:
Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr. (Unterhaltungen deut.
Ausgewanderten) [7: 531]
Die Liebe macht vieles Unmögliche möglich… (Lehrjahre VI.) [7: 527]
Die Erde wird durch Liebe frei, / durch Taten wird sie groß. (Loge. Dem Herzog
Bernhard) [7: 535]
2. Індивідуальні почуття − 37,4 % представлені: а) психоемоційним феноменом
Glück та основними емоціями: Zufriedenheit, Lust, Seelenqual, Erleichterung, Heiterkeit,
Trübsinn, Langeweile; б) естетичними почуттями: Geschmack, Schönheit, Hässlichkeit,
Lächerlichkeit; в) почуттями, що спрямовані на майбутнє: Hoffnung, Wunsch, Mut, Feigheit,
Verwunderung; та г) сприймання особистістю самої себе та власної гідності: Ehre, Stolz,
Demut, Bescheidenheit, Eitelkeit, Prahlerei, Überhebung, Kriecherei та ін.
3. Підгрупа «Моральнo-етичні почуття» − 17 % включає авторські роздуми про мораль, моральні почуття та імперативи з основними концептами: Moral, Pflicht, Gewissen,
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Gerechtigkeit, Achtung, Verachtung, Schmeichelei, Beschuldigung, Redlichkeit, Selbstlosigkeit,
Selbstsucht, Tugend, Schuld, Reue, Sühne, Mäßigung, Reinheit та ін.
4. До підгрупи «Загальні категорії» − 7,7 % зараховуємо висловлювання, що стосуються: Gemüt, Seele, Gefühl, Empfindung, Charakter, Charakterstärke, Charakterlosigkeit,
Gewohnheit та ін.
У «Сфері свідомості та розуму» (44,6 %), що об’єднує цитати, присвячені інтелектуальному світу людини, особливостям пізнання та сприйняття, характеристикам світогляду та людських здібностей, вербалізуються концепти: Verstand, Gedanke,
Idee, Gedächtnis, Denken, Bewußtsein, Intellekt, Intuition, Überzeugung, Zweifel,
Einverständnis, Meinungsverschiedenheit, Erkenntnis, Wissen, Unwissenheit, Wahrheit,
Irrtum, Weisheit, Klugheit, Dummheit, Erinnerung, Vergessen, Erwartung, Vermutung,
Einbildung, Phantasie та ін. Для висловлювань цієї групи наскрізною виступає ідея
людини як активного суб’єкта пізнання та, головним чином, самопізнання, творця
своєї власної особистості, необхідності гармонійного співіснування зі своїм внутрішнім «я», що сприймається дослідниками німецького менталітету як «утримування дистанції з самим собою» [15: 137]:
Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Bewußtsein eigener
Gesinnungen und Gedanken, das Erkennen seiner selbst, welches ihm die Einleitung
gibt, auch fremde Gemütsarten innig zu erkennen. (Schriften zur Literatur.
Shakespeare und kein Ende) [7: 596]
Das der Mensch zuletzt Epitomator von sich selbst wird! Und dahin zu gelangen ist
schon Glück genug. (Maximen und Reflexionen 995) [7: 170]
… denn eigentlich spielen wir uns selber. (Triumph der Empfindsamkeit) [7: 856]
Wer mit dem Leben spielt, / Kommt nie zurecht; / Wer sich nicht selbst befiehlt, /
Bleibt immer ein Knecht. (Zahme Xenien VIII) [7: 50]
На другому місці слід розмістити підклас «Людина як суспільна істота» (28,9 %) з
основними групами: «Людина у праці та діяльності» та «Країна, народ, нація, культура»,
де виявляються авторські авто- та гетеростереотипи. З огляду на популярність та актуальність досліджень, пов’язаних із визначенням характеристик німецького менталітету,
вважаємо за доцільне розглянути думки Ґете з цього приводу. Властиві характеристики
німецького етносу наводяться у порядку зменшення цитатного матеріалу:
1) глибоке пізнання, схильність до роздумів, тяжіння до великих метафізичних проблем, що інколи можуть слугувати певним «ступором» швидкого розвитку, особливо у
порівнянні з іншими націями:
Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute! Sie machen sich durch ihre tiefen
Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinlegen, das Leben
schwerer als billig (Eckermann, 6.5.1827) [7: 115]
… es ist im Charakter der Deutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles
über ihnen schwer wird (Lehrjahre IV) [7: 115]
Könnte man nur den Deutschen, nach dem Vorbilde der Engländer, weniger
Philosophie und mehr Tatkraft, weniger Theorie und mehr Praxis beibringen,
so würde uns schon ein gutes Stück Erlösung zuteil werden… (Eckermann,
12.3.1828) [7: 116]
110

Während die Deutschen mit Auflösung philosophischer Probleme quälen, lachen uns
die Engländer mit ihrem großen praktischen Verstande aus und gewinnen die Welt.
(Eckermann, 1.9.1829) [7: 118];
2) працьовитість та прагнення до діяльності:
… an Tiefe, sowie an Fleiß hat es dem Deutschen nie gefehlt. (Geschichte der
Farbenlehre) [7: 118]
Triebe mich nicht die deutsche Sinnesart und das Verlangen, mehr zu lernen und zu
tun, als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens
noch einige Zeit verweilen [in Neapel] und mehr zu profitieren suchen. (Italienische
Reise II) [7: 845]
Показовим є також використання у цитатах атрибутивних словосполучень «der
ehrwürdige deutsche Fleiß» [7: 202], «der treue deutsche Fleiß» [7: 861];
3) велич німецького народу, його значний потенціал:
Wir Deutsche stehen sehr hoch und haben gar nicht Ursache, uns vom Wind hin und
her treiben zu lassen. (An Zelter, 7.11.1816) [7: 116]
Denn es ist einmal die Bestimmung des Deutschen, sich zum Repräsentanten der
sämtlichen Weltbürger zu erheben (An J.L. Büchler, 14.6.1820) [7: 114].
Іншими рисами німецького характеру, за аналізом світосприйняття Й.В. Ґете, є
відсутність смаку та почуття гумору, домовитість, волелюбність, ввічливість, егоїзм,
індивідуалізм, справедливість, гуманність, педантизм, повага до всього іноземного
та ін., проте такі висловлювання є поодинокими.
Найчисельнішою у підкласі «Соціальна організація і соціальні інститути» є
група «Література та мистецтво», що видається нам досить логічним з огляду на
основний вид діяльності Й.В. Ґете, а у підкласі «Людина як жива істота» − група
«Людське життя в загальних рисах». Кількісний розподіл інших груп див. у Табл. 2.
Отже, в центрі авторської картини світу Й.В. Ґете стоїть людина як інтелектуальносуспільна істота. Найчисельнішими групами серед усіх тематичних блоків є: «Сфера
почуття», «Сфера свідомості та розуму», «Література та мистецтво», «Людина у її
праці та діяльності». Крім того, до «Сфери свідомості та розуму» можна додати домінуючий у тематичному блоці В. «Людина та всесвіт» підклас, що стосується
наукового пізнання (660 одиниць). Саме ці групи складають майже половину всього
афористично-цитатного масиву (45,6 %, не враховуючи атематичних цитат) та виступають основними концептуальними домінантами, імперативами життя та творчості
видатного творця та мислителя німецької лінгвокультури: Розум та пізнання
(в т.ч. наукове) – почуття – Література та мистецтво – праця та діяльність.
Аналізований цитатно-афористичний масив Й.В. Ґете є не тільки відображенням
авторської картини світу, а й своєрідною базою потенційних одиниць для утворення
окремих крилатих слів та висловів (ептонімів), дослідження сучасного функціонування яких видається перспективним напрямом подальших наукових розвідок.
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Таблиця 1

Авторська картина світу
№

Тематичні блоки

К-сть цитат

А. всесвіт
Б. Людина
в. Людина та всесвіт
Г. індивідуально-авторська
група
Д. Атематичні цитати
Всього:

864
9 355
1 737
1 505

К-сть цитат
у % (≈)
6,2 %
66,6 %
12,4 %
10,7 %

580
14041

4,1 %
100 %

Тематичний блок б «Людина»
№
I.

II.
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Підкласи
Людина як жива істота
1.
Тіло, органи та їх функції
2.
Здоров’я та хвороби
3.
Людське життя в загальних рисах
1) Народження – 9
2) Життя – 151
3) Періоди життя та вікові
характеристики – 207
4) Смерть – 70
4.
Потреби людини
1) Їжа, харчування – 76
2) Відпочинок та дозвілля – 64
3) Інше – 13
5.
Зовнішність
6.
Інше
Душа та Розум
1.
Сфера свідомості та розуму
2.
Сфера почуття
1) Загальні категорії
2) Індивідуальні почуття
3) Почуття, що пов’язані з іншими особами
4) Моральнo-етичні почуття, мораль

Таблиця 2

К-сть
цитат
806
103
64
437

К-сть цитат
у % (≈)
8,6 %
12,8 %
7,9 %
54,2 %

153

19 %

28
21

3,5 %
2,6 %

3 195
1 426
1 769
136
661

34,2 %
44,6 %
55,4 %

671
301

III.

IV.

Людина як суспільна істота
1.
Людина та суспільство
2.
Шлюб, сім’я, родина
1) Чоловік та жінка − 337
2) Батьки та діти – 84
3) Родинні відносини − 9
3.
Країна, народ, нація, культура
1) Народ, нація – 101
2) Німеччина, німці, німецькі міста та історичні
пам’ятки – 138
3) Культура, звичаї і традиції – 72
4) Батьківщина, домівка – 57
5) Інші народи, країни та міста − 270
4.
Мова та мовленнєва діяльність
5.
Людина у праці та діяльності
1) Ремесла та професії − 97
2) Bласність та гроші – 155
3) Людина та діяльність − 713
6.
Інші суспільні відносини
Соціальна організація і соціальні інститути
1. Держава
1) Держава та влада − 173
2) Cуспільна стратифікація − 55
3) Політичні режими та ідеологія − 29
2. Право
3. Освіта та виховання
4. Війна та мир
5. Література та мистецтво
1) Мистецтво: загальні категорії та
положення − 323
2) Література – 570
3) Драматичне мистецтво, театр −
227
4) Художнє мистецтво – 107
5) Музика − 90
6. Вірування та релігія
1) Релігія та віра − 328
2) Світові релігії та віросповідання
− 81
3) Церковні інститути − 63
4) Міфологія − 61
5) Інше − 182
Всього:

2 708
131
430

638

259
956

28,9 %
4,8 %
15,9 %
23,6 %

9,6 %
35,3 %

10,5 %

285
2 646
257

28,3 %
9,7 %

81
195
81
1317

3%
7,4 %
3%
49,8 %

715

27 %

9 355

100 %
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ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТОВ ПО ДАННЫМ ВОСПРИЯТИЯ
(к вопросу об универсальной классификационной матрице)
У статті представлено психолінгвістичній підхід до вивчення закономірностей
сприйняття тексту, який трактується як цілісна сутність особливого роду. Запропоновано типологію можливих текстів-реакцій, які ілюструють конкретний спосіб
сприйняття і обробки стимульної інформації.
Ключові слова: психолінгвістика, текст, сприйняття, відтворення.
The article presents a psycholinguistic approach to the study of reception of text taken
as an integral entity of a special type. The typology of possible text-reactions presenting the
specific way of stimulus information processing is given.
Key words: psycholinguistics, text, reception, reproduction.
В рамках современной теории текста к числу важнейших задач относится разработка
типологии текстов – идеальных типов-инвариантов, «порождающих» свои конкретные
варианты. Попытка выявления подмножества в объекте «текст» приводит к необходимости классификации и, соответственно, поиску универсальной классификационной
матрицы. Литературоведение разрабатывает эту проблему в рамках теории жанров, теория текста – с точки зрения существования «текст-типической» компетенции, определяющей нормы текстовых разновидностей. Психолингвистические исследования
ориентированы на создание прагматической типологии, в которой особое значение приобретает процесс восприятия, а внимание сосредоточено на роли реципиента в рамках
диады текст – реципиент.
Эффективным способом выявления существенных признаков текста нам представляется (в рамках психолингвистического подхода) типология текстов по данным восприятия и воспроизведения – как результат исследования возможностей воссоздания некоего общего пропозиционального прототипа. Такой подход, нацеленный на выявление и
объяснение механизмов реального функционирования текста, исключает возможность
оперирования моделями формального описания.
Серия экспериментов с притчевыми текстами малого объема Ф.Д. Кривина («Занавес»,
«Измерение бесконечности», «Любовь», «Опыт жизни», «Охота на волка», «Песочные
часы», «Пугало», «Сизиф», «Служение», «Четыре правила простейших») [1] показала,
что полученный материал поддается классификации в соответствии с представленным в
текстах-реакциях типом реагирования на заданный текст. Каждая из выделенных групп
обнаруживает более или менее специфические правила перифраза, построения отношения
«диспозиция – композиция», изменения модальности, конверсивных замен и оценки и т.д.
Наиболее уязвимым при воспроизведении оказался признак цельности/целостности текста: высокий процент составляют реакции, воссоздающие референтную картину
© Климкина О.И., 2009
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текста-стимула благодаря сохранению языковых значений (как правило, словарных, т.е.
наиболее частотных), но не смысла текста, содержащего пресуппозиции и игру прямого и переносного значений. Эти результаты были названы референтными текстамиреакциями. Они включают существенное число разновидностей: тексты-реакции, в
которых сохранена референция стимула, но отсутствует аксиологический и модальный
компонент: «Пчела трудится, муравьи трудятся, а лошадь работает, собака служит.
Можно работать, но не трудиться. Можно не работать и не трудиться, а служить»
(«Служение»), тексты-реакции, содержащие референтное изложение стимула на основе констатирующей модальности: «Пчелы работают. Муравьи тоже работают, а лошадь трудится. Собака тоже трудится. А может ли собака трудиться? Она служит»
(«Служение»), тексты-реакции с конверсивным переосмыслением стимула: «Те, кто работает, берет пример с тех, кто трудится, а те, кто трудится, тот берет пример с
тех, кто работает, а кто служит, тот ни с кого не берет пример» («Служение»).
На основании возможной терминологической дифференциации, основанной на различении виртуального (возможного) и актуализованного значений языковых единиц, помимо референтных реакций были выделены денотативные тексты. Денотативные текстыреакции представлены ответами участников эксперимента с существенными искажениями
аспектной и стилевой картины стимула в процессе воспроизведения. Реакции этого типа
ориентированы, прежде всего, на идентификацию денотата – предмета или ситуации.
Среди названных текстов могут быть выделены реакции «дефинитивного» типа. Цель
дефиниций – денотативная: «реагируя посредством дефиниции, участник эксперимента,
по сути, разъясняет значение стимула с целью его осознания» [2:502]. В большинстве
случаев они строятся по принципу определения предметно ориентированного словастимула путем включения его в ряд иерархически-селективных отношений: волк – лиса;
волк – хищник («Охота на волка»). Идентификационное значение реализуется как специфическое развертывание в рематическом плане: денотату, выделенному в качестве темы,
предицируется ряд признаков, свойств, рассчитанных на его предметное определение.
Другой тип денотативных текстов представляют реакции, в которых некоторое «положение дел», представленное в стимуле, в процессе воспроизведения моделируется
вследствие активации реципиентом фрейма интерпретации, в основе которого лежит
способ представления стереотипной ситуации. Ч. Филлмор отмечает: «Фреймы предполагают особую структуру понимания культурных установлений, представлений о мире,
общего опыта, нормальных и привычных способов поведения в мире и его видения»
[3:64]. Фрейм активируется, когда реципиент, пытаясь выявить смысл притчевого текста, вынужден приписать ему интерпретацию, поместив содержание этого фрагмента
в модель, которая известна независимо от текста: «Пчелы летают целый день, собирают мед. Лошадь работает на поле. Собака служит своему хозяину» («Служение»).
В подобных реакциях воспроизведение текста-стимула обусловлено имеющимися у реципиента представлениями о существовании набора стандартных ситуаций. Например,
стимульный текст: «Опоссум так ловко притворяется мертвым, что даже падает с
дерева и уже сам не может сказать, мертвый он или живой» («Опыт жизни») вызывает
реакции: опоссум падает с дерева, «когда умирает», «может так уснуть, что даже
падает во сне с дерева», «если не будет держаться».
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Рефлексивные тексты могут быть рассмотрены как результат актуализации
ценностных ориентаций реципиента в процессе восприятия и воспроизведения текста.
Они представлены тремя главными типами: текстами-рассуждениями о концептуальном
содержании текста-стимула, рассуждениями о форме организации исходного текста и
деонтическими текстами – «практическими» рассуждениями, направленными на предписание определенного модуса поведения.
В текстах-рассуждениях реципиентами, как правило, используются: стилистические
маркеры данного жанра – вводные слова и выражения, указывающие на связь мыслей,
порядок их изложения, вывод, следствие (получается, следовательно, итак, таким образом, по поводу, действительно), номинативные синтаксические конструкции, с помощью которых осуществляется означивание проблемной сферы текста-реакции: «Проблема настоящего» («Песочные часы»), «Отношения между людьми» («Служение»),
риторические вопросительные конструкции, вносящие элемент динамики: «Песочные
часы. Разве не похожи они на нашу жизнь?» и др.
Отличие между текстами-рассуждениями о концептуальном содержании стимула и
текстами-рассуждениями о формальной организации исходного текста составляет выбор
предмета рассуждения. При этом первый тип текстов строится на основе соположения и
сопоставления фактов, второй – с опорой на аксиологический критерий. Соответственно
изменяется и лексический состав текстов-реакций: глаголы и отглагольные формы интеллектуальной сферы преобладают в ответах первого типа (понимать, интерпретировать),
а глаголы сенсорной сферы – в ответах второго типа (воспринимать, чувствовать).
Деонтические (предписывающие) тексты-реакции строятся по типу «практического» рассуждения, задача которого заключается не в установлении истинностного значения репродуцируемого высказывания, а в выборе цели и способов ее достижения. Итог
такого рассуждения составляет принятие решения или предписание, определяющие
действия. Экспонентом предписывающей модальности в текстах-реакциях выступают
императивные формы, а также другие коммуникативные формы, благодаря введению в
их состав операторов субъективной деонтической установки.
Особым типом рефлексивных реакций являются текст-резюме и текст-силлогизм, в
которых от стимульного текста остаются только объект и актантная сетка, ключевые слова
заменяются гиперонимами, а текст помещен в логическую рамку: «Мы занимаемся тем,
что определяем понятия ... Словно в этом сущность понимания жизни»; «Что такое
миллионы световых лет?... Вопрос о миллионах световых лет есть псевдовопрос». Эти
реакции характерны для испытуемых с профессиональной привычкой к мышлению.
В качестве отдельного подвида рефлексивных текстов могут быть выделены
«квотационные» тексты-реакции. В этом случае реакция строится по принципу комментариев к маркированным в качестве цитат стимульным фрагментам.
Реакции эмотивного типа – достаточно редко встречающийся тип поведенческой реакции, ориентированный на выражение эмотивной установки реципиента. Восприятие, преломляясь через желания и потребности субъекта, всегда реализуется на
определенном эмоционально-оценочном фоне. Но в некоторых случаях эмоциональное
состояние, испытываемое реципиентом при восприятии текста-стимула, в процессе воспроизведения не только осознается как «образ сопутствующей эмоции» [4:68], но в
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качестве доминирующей установки вызывает оценочно-экспрессивную актуализацию
стимульного материала. В результате смысловой конструкт передается с увеличенной
интенсивностью, выражающей внутреннее состояние говорящего, сообщая тем самым
репродукции эмоциональное усиление: «…Сизиф сидел неподвижно – это неестественно, тоска берет»; «…он опять покатил камень вверх. Все было хорошо. Он чувствовал
себя счастливым» («Сизиф»).
С крайним проявлением эмотивной установки связано изменение поля персональности репродуцируемого текста. В подобных реакциях онтологически реальное лицо –
реципиент – присваивает роль автора и особым образом актуализирует текст: задает все
отношения прямого вербального представления как самого себя, используя индексал «Я»
(«Я – не простейший...», «Я – крутая былинка...»). Реакции этого типа содержат яркие
разговорные элементы (например, субъективный порядок слов, связанный с препозицией ремы: «Знать меня не хочет» («Любовь»), «круто вышло», «тоска берет» («Сизиф»)),
разговорные выражения («Ну и пусть!», «Дела нет!», «Короче!») и др.
Респондентный текст представляет собой реакцию-ответ, реплику в диалоге собеседников. Еще А.А. Ухтомский, говоря о поведенческих установках, выдвигал на первый план
идею межличностного общения, «жажду собеседника» – прямое непосредственное общение, которое глубоко укоренено в русской культурной традиции [5]. Это положение А.А.
Ухтомского сродни бахтинской идее «поступающего сознания», «участного мышления»,
диалогичности [6]. В респондентных реакциях писатель воспринимается как говорящий, его
текст как реплика и побуждение к разговору, а реакция реципиента – ответная реплика.
Среди респондентных текстов обнаружены тексты-отклики с попытками актуального
диалога («непонятно все это ...», «все совсем непонятно и запутанно ...», «... тогда почему…») и тексты-припоминания стимула, главным признаком которых является доминирование предикативных значений над объектными: здесь, как во внутренней речи, преобладают ремы, которые часто безличны или даже не оформляются по законам грамматики.
В идиоматических реакциях в результате воспроизведения стимула происходит не
формирование общего текстового концепта по модели воспринятого, а апперцепиирование и продуцирование собственных нравственных правил, при формулировании которых
реципиент опирается на готовые формулы: «Мой дом – моя крепость», «Разом добре
й батька бити» («Четыре правила простейших»); «Под лежачий камень вода не течет» («Сизиф»); «Есть только миг между прошлым и будущим и этот миг называется
жизнь» («Песочные часы»); «C’est la vie» («Опыт жизни»). В реакциях этого типа воспринимается не содержание текста (прагмалингвистическая сфера), а смысловой конструкт (результат дискриминационности восприятия), перекодирующийся в сходные с
заявленными в тексте психологические смыслы реципиентов.
«Стихотворные» реакции могут быть отнесены к особой разновидности идиоматических реакций на том основании, что реципиент в процессе воспроизведения оперирует
некоторыми цельными семантическими блоками стимульного текста, сформировавшимися
у него в процессе восприятия, которые он упорядочивает с помощью сходной рифмы и/или
сходного размера. При этом в большинстве случаев наблюдается «деформирование ритмом
смысла» или наоборот, так как «в поэзии действует принцип установки на звучание, а в прозе – на семантику» [7:50]. Если реципиент стремится к более точной передаче референтной
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картины стимульного текста, то страдает «фактура стиха», если соблюдаются размер и рифма, то от стимульного текста сохраняется только объект – в качестве стихотворной темы. В
последнем случае реципиенты прибегают к так называемым «лексическим повторам» – реконструкциям стимульного текста, связанным с заменой оригинальной конструкции на шаблонную: «безответная любовь», «счастье манит», присутствует инерционность воспроизведения: видимся – невидим – ненавидим («Занавес. Часто мы видимся с ним / Труд его как
бы невидим / Что ж как артист он неутомим / Чего ж мы его ненавидим?» («Занавес»)).
Реакции подобного типа составляют небольшой процент и встречаются довольно редко.
«Сенситивные» тексты-реакции содержат «правополушарную» попытку «материализовать» ощущения, вызванные стимульным текстом, вплоть до специфических
ошибок реципиентов: «песочный берег» вместо «песчаный берег» в ассоциативном ряду:
«песочные часы» – «песочный берег» («Песочные часы»). Реакции такого типа могут
быть рассмотрены как результат актуализации ассоциаций реципиента в результате процесса сличения между следами памяти и получаемой перцепцией.
Метатекстовые реакции представляют того или иного вида освоение механизма
смыслового функционирования стимульного текста. Установку этой группы реципиентов можно назвать креативной: члены этой группы «стремятся не только к оптимальному
восприятию и пониманию текста, но и к тому, чтобы объяснить структуру и механизм
функционирования текста, что требует применения понятий, обладающих определенной
объяснительной силой» [8:17]. Например, прием аналогии, с помощью которого строится притчевое иносказание Ф. Кривина в «Четырех правилах простейших» и в «Служении», непосредственно осмыслен в реакциях: «И жизнь человека во многом определяется правилами, подобными этим»; «Это модель социальной стратификации».
Осознанный реципиентом алгоритм построения текста-стимула, например «Песочных
часов», может использоваться в качестве ориентира в процессе создания репродукции:
«Жизнь, по-моему, это не часы, а, скорее, дорога».
В креолизованных (смешанных) текстах-реакциях языковые знаки выступают
не изолировано, а в соупотреблении с другими знаковыми средствами, т.е. наблюдается
параллельное использование в процессе воспроизведения нескольких кодов – вербального и схемо-образного, изобразительного. Основная часть репродуцируемой информации передается с помощью рисунка-схемы, с которой словесный комментарий связан по
типу «синонимичности» и «дополнительности».
Реакции этого типа отличает точность воспроизведения «опорных пунктов», непосредственно связанных со смысловым конструктом стимульного текста. С другой
стороны, опора на изображение накладывает известные ограничения на возможности
репродуцирования стимульного текста, коннотации которого гораздо шире тех, которые
переданы при помощи предлагаемого реципиентами рисунка-схемы. «Иконические
знаки диктуют структуру наглядных образов, являющихся составной частью внутреннего смыслового кода, изменяющих состав этого кода в сторону уменьшения его
«эмоциональности», «выразительности», «эффективности» под влиянием изображения,
имеющего ограниченную коннотацию» [9:17].
Отдельный тип метатекстовых реакций представляют «тексты о тексте». Такой тип реагирования характерен для воспроизведения в условиях эксперимента, т.е. искусственных.
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Об этом свидетельствуют следующие формулировки реципиентов: «автор», «написавший
текст», «прочитанный текст». Текст воспроизводится как текст, а не как смысл.
Реципиент намеренно отстраняет себя от репродуцируемого материала, подчеркивая
дистантность между «Я» и «не Я» с помощью системы апеллятивов к имени автора наряду
с провозглашением релятивности собственного знания: «Автор пытается объяснить свое
видение мира»; «Это модель мира автора текста». Стимульный текст может быть описан реципиентом с формально-содержательной стороны («Прочитанный текст формально представлен в виде тавтологии»), концепт подвергнут классификации («Текст имеет
философский смысл») и включен в соответствующий литературный контекст («Текст может быть рассмотрен в связи с книгой М. Пруста «В поисках утраченного времени»»).
Смысл текста всегда есть сложное взаимодействие (по Ю.А. Сорокину, вектор) некоторого ряда составляющих – и текста, и реципиента. Признак цельности текста «варьируется в зависимости от потребителя текста, для которого в равной мере могут оказаться связными, но нецельными / нецелостными или связными и цельными/целостными и
текст «В ожидании Годо» С. Беккета, и текст «Нового взгляда на теорию относительности» Л. Бриллюэна»» [10:9].
В свою очередь В.В. Налимов отмечает, что в «его системе представлений понимание
и творчество – синонимы. Собственно понимание – это перепонимание того, что ранее уже
было кем-то понято – распаковано на смысловом континууме». Поэтому «теория понимания,
естественно, должна включать в себя и теорию непонимания… Непонимание может быть
вызвано какими-то особенностями подлежащего пониманию текста – не только его содержанием, но и формой изложения, стилем или нарочито бросаемым вызовом» [11:124].
Аутсайдные (внешние) реакции фиксируют случаи несостоявшегося взаимодействия текста и реципиента в связи с помехами, возникшими в «звене» реципиента.
Испытуемый оказывается не в состоянии («плохая память», «не успел настроиться»)
квалифицировать стимульный текст как цельный / целостный («текст имеет смысл, но
я его не понял»), приписав ему ту или иную интерпретацию в процессе воспроизведения: («Труд (пчела), работа (лошадь), служба (собака) – взаимоисключающие понятия.
А смысл где-то глубже» («Служение»), «Есть четыре правила простейших… Наверное, текст имеет смысл, но я его не понял, а не осознав смысл, я не могу отобразить
данный текст. И вообще, у меня плохая память» («Четыре правила простейших»)).
Реакции этого типа указывают на открытость процесса смыслообразования, «бесконечную смысловую валентность» текстового продукта в общении, обнаруживая творческий
(пусть в скрытом виде) потенциал реципиента.
Представленная типология текстов-реакций в перспективе может быть использована
для дальнейшего построения прагматической типологии текстов, выявление которой так
же необходимо, как и выявление типологии языков.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кривин Ф.Д. Полет Жирафа: стихи и проза. – Ужгород: Изд-во В. Падяка, 2006.
– 148 с.
2. Вудвортс Р. Экспериментальная психология. – М.:Изд-во иностр. лит., 1950. – 799 с.
120

3. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. –
М.:Прогресс, 1988. – В. 23. Когнитивные аспекты языка. – С. 52-92.
4. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. – М.:Наука, 1985.
– 168с.
5. Ухтомский А.А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. –
СПб.: Петерб. писатель, 1996. – 525с.
6. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных
науках. Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.:Искусство, 1986. – С.297-325.
7. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю.Н. Литературный
факт. – М.:Высш. шк., 1993. – С.23-54.
8. Сорокин Ю.А. Указ. соч.
9. Головина Л.В. Взаимовлияние иконических и вербальных знаков при смысловом
восприятии текста: Автореф. дис…канд. филол. наук: 10.02.19 / АН СССР. Ин-т
языкознания. – М., 1987. – 21с.
10. Сорокин Ю.А. Указ. соч.
11. Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая
архитектоника личности. – М.:Прометей, 1990. – 287с.

УДК 811.111’42

Склярова О.П.
(Київ, Україна)

Лексико-семантичне моделювання концепту ПАТРІОТИЗМ
У національно-патріотичних піснях США
У статті на матеріалі американських національно-патріотичних пісень розглядаються лексико-семантичні особливості моделювання ідеологічного концепту
ПАТРІОТИЗМ у діахронічному аспекті. Автор стверджує, що в різні історичні періоди
до концепту ПАТРІОТИЗМ входили різні соціокультурні цінності: він по-різному
розумівся, інтерпретувався та виражався за допомогою неоднакових мовних засобів.
Ключові слова: ПАТРІОТИЗМ, ідеологія, концепт, цінність.
В статье на материале американских национально-патриотических песен рассматриваются лексико-семантические особенности моделирования идеологического концепта ПАТРИОТИЗМ в диахроническом аспекте. Автор утверждает, что в разные исторические периоды концепт ПАТРИОТИЗМ включал разные социокультурные ценности: он по-разному
понимался, интерпретировался и выражался с помощью неодинаковых языковых средств.
Ключевые слова: ПАТРИОТИЗМ, идеология, концепт, ценность.
The article deals with diachronic lexical-semantic analysis of the ideological concept
PATRIOTISM in American patriotic songs. The author claims that in different historical periods
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the concept PATRIOTISM was composed of different socio-cultural values: it was differently
perceived, interpreted and reflected in the language.
Key words: PATRIOTISM, ideology, concept, value.
У сучасній лінгвістиці велика кількість наукових робіт присвячена дослідженню
культурно-специфічних феноменів, сукупність яких утворює національну картину світу носіїв тієї чи іншої мови. Особливий інтерес для вивчення представляють культурні
концепти – ядерні одиниці картини світу лінгвокультурної спільноти, що зберігаються у
людській свідомості та відображаються у мові.
На думку Г.Г.��������������������������������������������������������������������
Слишкіна, у деяких випадках за тим чи іншим концептом стоїть система інтенціональних дій, спрямованих на його формування чи зміни. Це стосується тих
концептів, що залучені до сфери ідеології [1, 86].
Ідеологія є невід’ємною частиною культурного простору суспільства та існує завдяки
відповідним мовним та семіотичним механізмам формування «вторинних реальностей».
У межах когнітивного підходу ідеологія розглядається як сукупність когнітивних структур та ціннісних орієнтацій, які представляють інтереси певних соціальних груп.
Основний ідеологічний потенціал сконцентрований у так званих ідеологічних концептах, таких як ПАТРІОТИЗМ, ДЕМОКРАТІЯ та ін., що є інтенційно створеними смисловими
утвореннями, яким властивий високий ступінь прагматичного потенціалу та градуальність.
Під градуальністю розуміється різний ступінь ідеологізованості того чи іншого концепту,
яка є не лише проявом національно-культурної специфіки ідеологічного концепту, але й
вказує на його походження та структуру. Тобто явище градуальності визначає, чи був концепт створений самою ідеологією (наприклад, ДЕМОКРАТІЯ, ЛІБЕРАЛІЗМ та інші концепти), чи є він ідеологізованим лінгвокультурним концептом, який унаслідок його залучення до сфери ідеології набуває додаткової ідеологічної складової, зберігаючи при цьому
природно сформований нейтральний компонент [1, 85-101].
Концепт ПАТРІОТИЗМ є важливим життєвим орієнтиром особистості та виступає
базовим фрагментом американської концептуальної та мовної картини світу. Незважаючи на зростаючий інтерес лінгвістів до лінгвокультурних концептів, осмисленню
яких присвячені роботи з когнітивної лінгвістики (В.З. Дем’янков, О.С. Кубрякова,
М.М. Полюжин, А.М. Приходько), культурології (Г. Вежбицька, Д.С. Лихачов, Ю.С.
Степанов), лінгвокультурології (С.Г. Воркачов, В.І. Карасик, Г.Г. Слишкін), когнітивнодискурсивної парадигми (Т. Ван Дейк, А.Д. Бєлова, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, І.С.
Шевченко), ідеологічний концепт ПАТРІОТИЗМ ще не був предметом комплексного
лінгвокультурного аналізу на матеріалі американських патріотичних пісень.
Актуальність дослідження визначена важливим місцем досліджуваного концепту в
американській концептуальній та мовній картинах світу, його антропоцентричною та
ідеологічною природою, належністю до фундаментальних ментальних уявлень, що лежать в основі концептуалізації та мовної номінації історико-соціальної та національнокультурної дійсності, а також залученням когнітивно-дискурсивного та інтерпретаційного
підходів до аналізу лінгвокультурних концептів, що відкривають нові можливості вивчення концептів через їх функціонування у дискурсі.
Метою роботи було дослідити які ідеологічні складові входили до концепту
ПАТРІОТИЗМ у різні періоди становлення країни та розглянути в діахронічному
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аспекті за допомогою яких одиниць вони виражаються у мові носіїв американської
концептуальної картини світу.
Матеріалом дослідження стали тексти 63 американських патріотичних пісень різних
часів, які репрезентують концепт ПАТРІОТИЗМ, актуалізують його ідеологічну складову та завдяки яким можна простежити зміни не тільки в компонентному складі цього
концепту, але й зміни його ідеологічної конотації у діахронічному аспекті під впливом
історико-культурних змін та прагматичних установок суспільства.
Актуальність та матеріал визначили методи дослідження: контекстуальний,
інтепретативний, дефініційний та метод дискурс-аналізу.
Донедавна у побутовому контексті звернення до концепту ПАТРІОТИЗМ та
комунікативних одиниць, що його репрезентують, траплялися переважно в урочистих
випадках. Але сьогодні, у зв’язку з історичними, суспільно-політичними та соціальними
змінами у суспільстві, цей концепт активно вживається та інтерпретується в американських текстах масової культури, зокрема в патріотичних піснях, що зумовлено позамовними чинниками та свідчить про актуалізацію концепту ПАТРІОТИЗМ у свідомості сучасних американців та його важливе місце у концептуальній картині світу носіїв мови.
ПАТРІОТИЗМ є ідеологічним концептом, що сформувався на основі нейтрального ядра із семантикою любові до країни та ціннісними складовими ідеологічних
конотацій, що з’являються завдяки стереотипізації американського патріотизму та
патріотів шляхом частих використань цього концепту в різних типах дискурсів та
різноманітних комунікативних ситуаціях; маніпуляції словниковими значеннями лексемрепрезентантів цього концепту, суть якої полягає у тому, що при складанні словників
автори навмисно використовують у складі дефініції того чи іншого слова ідеологічно
навантажену інформацію; регламентації мовної репрезентації та вживання даного концепту в політичному, філософському, мас-медійному та інших дискурсах, яким властива
політична та ідеологічна спрямованість [2, 13].
Культурні концепти, що мають велике значення для певної лінгвокультурної
спільноти, відображаються у піснях, які є джерелом інформації про побут народу, його
духовність, національний характер та менталітет, оскільки пісням властиві певні прикмети часу, регіону та етапу розвитку суспільства. У текстах пісень кожної епохи міститься
країнознавча, історико-культурна, побутова, духовно-ціннісна та політична інформація,
що по-різному інтерпретується та виражається у мові в залежності від прагматичних установок суспільства. У пісні знаходять відображення лексико-семантичні, морфологічні,
словотвірні та синтаксичні особливості мови та мовного відображення основних
національних концептів, інтерпретація яких змінюється разом із змінами в житті нації.
Американські музичні композиції є ефективним засобом пропаганди американської
культури, а також властивих їй цінностей та ідеалів. Американські патріотичні пісні
спрямовані перш за все на прославляння Сполучених Штатів Америки, на ідеологізацію
та пропаганду американських ідеалів та цінностей епохи як головних засад процвітання
країни та всього світу.
У національно-патріотичних піснях США дуже яскраво простежуються особливості
американського національного характеру, оскільки вони є результатом колективної
творчості. За С.Г. Тер-Мінасовою, ці пісні «обкатані» в усних передачах із покоління в
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покоління, як морська галька, що не має первинних вигинів та зазублин» [3, 147]. Саме
тому в них не проявляється індивідуалізм авторських творів, тому вони є джерелом
інформації про характер народу, яку вони надійно зберігають.
Патріотичні пісні, що були написані, ставали популярними та виконувались на різних
етапах формування нації, відображають різні суспільні і, частіше, політичні цінності,
які є основою правлячої ідеології у той чи інший період, тобто концепт ПАТРІОТИЗМ у
діахронічному зрізі розуміється, інтерпретується та виражається по-різному у різні часи.
До американських патріотичних пісень належать національний гімн, гімни п’ятдесяти
штатів, національні, військові тематичні та інші пісні, які виконуються під час державних свят. Найбільш популярними та актуальними американським патріотичними піснями
вважаються «The Liberty Song», «Yankee Doodle, «Тhe Star-Spangled Banner», «Battle
Hymn of the Republic», «America the Beautiful», «God Bless America», «This Land Is Your
Land» та деякі інші, тому аналіз саме цих пісень та дослідження лексико-семантичного
моделювання концепту ПАТРІОТИЗМ дозволяє виявити, які саме ідеологічні складові
цього концепту були актуальними в різні періоди становлення країни та дослідити в діахронічному аспекті, за допомогою яких одиниць вони виражаються у мові носіїв американської концептуальної картини світу [7].
Пісня «The Liberty Song», написана Джоном Діккінсоном у 1768 році, – це одна з найперших патріотичних пісень тринадцяти штатів. Вона були покладена на мелодію пісні
«Heart of Oak», яка є гімном Королівської Армії Великої Британії, і також вважається
варіантом пісні ірландських емігрантів «Here’s A Health», оскільки має схожу мелодію
та подібну будову тексту [8]. У цій пісні вперше вживається ідеологема «by uniting we
stand, by dividing we fall», яка пізніше стала відомим патріотичним та політичним висловом і почала широко використовуватися у промовах, слоганах та гаслах, особливо після
терористичних атак на Нью-Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 року. Семантика цього
словосполучення, в основі якого лежить протиставлення, виражає головну ідеологічну
ідею того часу – єднання, оскільки ця пісня була написана після об’єднання 13 штатів в
одну державу, і проявом патріотизму в той час вважалося зміцнення американської нації шляхом згуртування рівних між собою громадян у єдину державу. Ця ідеологема також виражається за допомогою метафори join hand in hand, де дієслово join семантично
окреслює ідею єднання, а колокація hand in hand – ідею рівності; іменника friends, яким
знову підкреслюється ідея рівності усіх громадян; займенників we, our, us, та all.
Цікавим є те, що патріотизмом також вважаються не воєнні дії, а скоріше матеріальні
цінності, у цьому випадку гроші, тобто готовність давати кошти на розвиток країни, яка виражається метафорами our purses are ready, де під «гаманцями» (purses) розуміються гроші,
які американці готові віддати заради благополуччя своєї молодої країни; heaven approves of
each generous deed, щедрі вчинки американців по відношенню до своєї країни, яка вважається благословенною Небесами, прямим згадками про гроші our money we’ll give.
Ідеологема свободи інтерпретується як покликання, рушійна сила суспільства та виражається метафорою fair Liberty’s call, де семантика прикметника fair з одного боку,
вказує на те, що свобода є справедливою винагородою американського народу, що вона
є однаковою для усіх громадян, й американці отримують повну та абсолютну свободу в
усьому; виразами so righteous a cause та your just claim, де епітети just та righteous знову
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підкреслюють правильність та справедливість свободи; протиставленням not as slaves
but as Freemen, яким, разом із іменником slaves, підкреслюється сумне минуле країни.
У пісні також згадується про необхідність вшанувати сміливих та гідних предків,
які через тяжкі випробування привели свій народ до свободи та загинули, залишивши у
спадок країну, яка є уособленням свободи та слави: Our worthy forefathers, let’s give them
a cheer, / To climates unknown did courageously steer; /Thro’ oceans to deserts for Freedom
they came, /And dying, bequeath’d us freedom and fame.
Американці зображені справжніми патріотами – сміливими, відважними та готовими
захищати ім’я своєї країни, що виражається у тексті пісні за допомогою метафор rouse
your bold hearts, no tyrannous acts shall stain with dishonor America’s name, епітетом brave
Americans [8].
Під час Американської Революції знову стала популярною патріотична пісня «Yankee
Doodle», що, незважаючи на боротьбу за незалежність, очевидно пояснюється політичними та культурними зв’язками між колоніями та Великою Британією [9]. Ця загальновідома пісня британських солдат була написана під час Семирічної війни та набула
широкої популярності у Сполучених Штатах ще до Американської Революції, адже вона
відтворювала британську ідеологію вищості і зневаги до французів, любові до своєї країни і традицій та відображала політичні амбіції британців на Новій Землі. Пізніше ця
пісня стала національним гімном штату Коннектикут, але вона й досі сприймається та
наспівується як американська патріотична пісня.
Лексема doodle утворилася на початку 17 століття, очевидно від слова dudel в
нижньо-германському діалекті, що значить «дурень», «простак», яке використовується
в пісні для відображення зневажливого ставлення британців до французів. Ця ідея доповнюється згадкою про «macaroni» – своєрідне розуміння моди та людей, які зазвичай
смішно виглядали та переймалися лише своєю зовнішністю, а не проблемами країни.
Таким чином, у цьому випадку висміюється не лише кумедність та дурість, але й відсутність патріотичних почуттів, що є актуальним і дотепер [9].
У 1814 році вашингтонський адвокат Френсіс Скотт Кей (Francis Scott Key) написав
пісню «Тhe Star-Spangled Banner», яка пізніше стала національним гімном Сполучених
Штатів, під впливом спогадів про бомбардування форту МакГенри у Балтиморі під час
Війни 1812 року [10]. У цій пісні американський прапор є уособленням ідеологеми миру
та воєнної перемоги над ворогом, і патріотизм інтерпретується вже як мирне життя нації
та успішне припинення воєнних дій, які руйнують країну, що виражається у тексті пісні
за допомогою образу прапору як уособлення цієї ідеї та надії на неї: O! say can you see by
the dawn’s early light / What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming. /Whose broad
stripes and bright stars through the perilous fight, / O’er the ramparts we watched were so
gallantly streaming. / And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air, /Gave proof through
the night that our flag was still there.
За допомогою виразів perilous fight, о’er the ramparts, rockets’ red glare, the bombs
bursting in air, автор пісні відтворює жорстоку атмосферу війни, у якій прапор, як уособлення свободи та миру, є єдиним позитивним образом, що надихає американців на боротьбу заради молодої країни, яка тільки починає розквітати. Ця ідея виражається метафорами dawn’s early light та at the twilight’s last gleaming, у яких лексема light уособлює
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світле та вільне майбутнє країни без воєн, а twilight – темне та похмуре минуле, й епітет
last підкреслює неможливість повернення до нього. У пісні яскраво проявляється ідеологема свободи та Сполучені Штати зображаються як земля вільних та сміливих: the land of
the free and the home of the brave, де лексема home підкреслює, що лише такі люди можуть
народитися на цій землі; країна, у якій немає місця найманцям та рабам: No refuge could
save the hireling and slave, де використовується заперечення для інтенсифікації цієї ідеї;
врятована Небесами земля: heav’n rescued land. Релігійність також вважається проявом
патріотизму та оспівується як головна утворююча, об’єднуюча та оберігаюча сила країни: Praise the Power that hath made and preserved us a nation, де під висловом the Power
розуміється Господня воля, яка вважається завжди правильною, та якій потрібно завжди
довіряти (In God is our trust) [10].
Під час подій, що передували Громадянській війні у північних та південних штатах
США були написані декілька пісень, що повинні були піднести патріотичний дух. Наприклад, пісня «Battle Hymn of the Republic», яка була написана в листопаді 1861 року
та стала особливо популярною під час Громадянської війни та після неї [11]. Текст цієї
пісні частково видозмінювався під впливом соціально-історичних змін у суспільстві та
ідеологічних ідей, що панували в різні часи. Так, наприклад, у часи, коли патріотизмом
вважалося відновлення економіки країни та життя суспільства, то у фразі «let us die to
make men free» дієслово die замінювали на дієслово live, акцентуючи увагу таким чином
на тому, що час помирати вже минув, й американцям потрібно жити та працювати на
благо країни «let us live to make men free». Інколи, щоб зробити пісню більш наближеною
до слухача, та, щоб вона сприймалася більш особисто, іменник men замінювали на займенник us: «let us live to make us free».
Головною ідеологією пісні та проявом патріотизму вважалася свобода. Але свобода
в останній третині 19 століття – це вже інша ідеологія, яка відрізняється від інтерпретації свободи та її репрезентації у патріотичних піснях кінця 18 століття. Це свобода від
рабства, і жертва Ісуса прирівнюється до жертв аболіціоністів, які віддали своє життя
за свободу інших: As He died to make man holy, let us die to make men free, де порівняння
поширює семантику прикметника holy у першій частині речення на додаток у другій
частині, завдяки чому створюється чіткий паралелізм – Ісус помер за те, щоб зробити
людей святими, люди помирають під час громадянської війни за те, щоб зробити людей
вільними, святими, тобто свобода від рабства означає святість.
Незважаючи на те, що спочатку автори не торкались теми аболіціонізму та боротьби
проти рабства, текст пісні та її інтерпретація змінювалися у залежності від ціннісних
орієнтацій нації. Оскільки в останній третині 19 століття типажем патріота вважався
видатний аболіціоніст Джон Браун, який віддав своє життя за звільнення країни від рабства, то невипадковим були зміни тексту та асоціації з ним героя пісні: Let the Hero, born
of woman, crush the serpent with his heel, де рабство, як соціальне явище, персоніфікується
у метафоричному образі плазуна the serpent, де лексема serpent має яскраво виражену
негативну конотацію.
Діяльність аболіціоністів прирівнювалася до Божої волі, та їхня ідеологія метафорично зображувалася як правда Господа: His truth is marching on, де граматичний тривалий час виражає процес, що проходив у країні в той час, а також неминучість змін
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у суспільстві; а їх доктрина прирівнювалась до вироку Страшного Суду: His righteous
sentence; He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword, де у метафорі the
fateful lightning відображаються спалахи зброї у боях, а епітети terrible та swift знову
вказують на неминучість розправи із ворогом [11].
Наприкінці 19-го – на початку 20-го століття була написана одна з найвідоміших американських патріотичних пісень «America the Beautiful» [12], у якій під впливом перемоги над рабством прославляються Сполучені Штати Америки як уособлення свободи,
рівності, братерства, що були завойовані завдяки відданості справжніх патріотів: crown
thy good with brotherhood, де семантика дієслова crown вказує на те, що братерство може
бути отримане чи досягнуте лише як найвища винагорода за чесноти та досягнення.
Краса країни полягає не лише у гарних пейзажах, а й у вчинках її героїв, які люблять
свою країну більше за себе та вдячні їй більше за життя: O beautiful, for heroes proved / In
liberating strife, / Who more than self their country loved / And mercy more than life!
Фраза «O beautiful, for heroes proved» вказує на те, що патріотизмом того часу вважалась готовність американців доводити велич своєї країни. У виразі liberating strife
семантика іменника strife вказує на попередню неузгодженість та протиріччя у думках
американців стосовно рабства, завдяки яким країна звільнилася.
Свобода американців була головним здобутком пілігримів: O beautiful, for pilgrim feet
/ Whose stern, impassioned stress / A thoroughfare for freedom beat / Across the wilderness!
У цьому уривку використовуються синекдоха pilgrim feet, яка вказує на те, що перші
поселенці приїхали на Нову Землю не маючи з собою нічого, навіть транспортних засобів, і їм доводилося пішки просуватися у глибину материка. Епітети stern, impassioned
вказують на рішучість поселенців та їхню безпристрасність у боротьбі за свободу, а іменник wilderness може інтерпретуватися двояко, оскільки, з одного боку, він має значення
пустелі, що вказує на неродючість та суворість земель, на яких поселились перші американці, та на твердий опір, який вони зустріли в боротьбі за незалежність. На це також
вказує метафора A thoroughfare for freedom beat, де під дорогою thoroughfare розуміється
життєвий шлях країни, а дієслово beat вказує на жорстоку боротьбу за незалежність.
Також у тексті неодноразово підкреслюється богообраність та Боже благословення
Сполучених Штатів та громадян країни, що у цей період стає головною ознакою патріотизму: America! America! God shed His grace on thee.
На популярність цієї пісні, актуальність цінностей, які у ній репрезентуються, та її
відповідність існуючий ідеології у різні часи свідчить той факт, що рядок із цієї пісні
from sea to shining sea став прецедентним висловом та використовується у різних видах
дискурсу як метафорична назва території Сполучених Штатів [12].
Пісня «God Bless America», написана у 1918 році Ірвінгом Берліном, вважається неофіційним гімном Сполучених Штатів [13]. Її популярність пояснюється актуальністю життєво важливих базових цінностей американського суспільства, які були сформовані під
впливом тогочасної політичної та суспільної ідеології, на різних етапах існування американської нації. У цій пісні інтерпретуються такі концептуальні ознаки ідеологічного концепту ПАТРІОТИЗМ як вдячність американській землі за народження: the land that gave us
birth; любов до країни: the land beloved Forever and for aye, де мовні одиниці Forever and
for aye підкреслюють це високе почуття та вказують на його довготривалість; ототожнення
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Сполучених Штатів з еталоном свободи та щастя на всій землі: the land, of all the earth,
The happy and the free, де означений артикль та вираз of all the earth вказує на виключне
положення країни; And find no son of hers a slave?, де заперечення та риторичне запитання інтенсифікують ідею відсутності рабства в країні [13].
У 1940 році Вуді Гасрі написав пісню «This Land Is Your Land» як альтернативу пісні «God Bless America», у якій, на його думку, країна була показана нереалістичною та
занадто самовдоволеною. У його пісні описуються пейзажі та прекрасні краєвиди Сполучених Штатів Америки, а постійні повтори рядка This land was made for you and me
підкреслюють, що найбільшим скарбом та цінністю цієї прекрасної країни є громадяни
США, адже саме для них існує ця країна, і проявом патріотизму на думку автора є саме
визнання цього [14].
Під час Другої Світової Війни було написано багато патріотичних пісень, присвячених подіям та вшануванню героїв Другої Світової Війни, таких як «Remember Pearl
Harbor» та інші. У кожній строфі цієї пісні декілька разів вживається вираз із значенням
заклику пам’ятати події у Перл Харборі та не забувати про героїчні вчинки американських солдатів: We'll recall; Let's remember; We will always remember, адже саме пам’ять
про це вважалась тогочасною ідеологією проявом патріотизму [15].
Патріотичні пісня другої половини 20 століття включають «Ballad of the Green Berets»
Баррі Седлера та Робіна Мура, «America» Пола Саймона, «America» Нейла Даймонда,
«Born in the USA» Брюса Спрінгстіна, у яких, з одного боку, оспівуються подвиги американських солдатів у В’єтнамі, а, з іншого, осмислюється значення цих подвигів та взагалі усієї війни та її результатів. Це є проявом протиріч, які панували в американському
суспільстві у той час.
Так, в пісні «Born in the USA» Брюса Спрінгстіна, яка стала неофіційним гімном 80-х
років, описуються труднощі, з якими зіткнувся американський солдат, повернувшись із
В’єтнаму. Автор пісні використовує іронію: I’m a cool rocking daddy in the USA, де іменник daddy, який має значення чогось чи когось важливого, що має найбільшу вагу, вказує
на те, що на початку війни вважалось почесним та патріотичним їхати до В’єтнаму, але
коли війна закінчилася, під впливом суспільної ідеології також змінилося ставлення до
солдат. Участь у цій війні більше не була проявом патріотичних почуттів, і колишні воїни
були позбавлені слави та власне звичайного життя на Батьківщині, а війна, у якій гинули
їх друзі та співвітчизники, закінчилася нічим [16].
У кінці 20-го – на початку 21-го століття головною темою патріотичних пісень стає
війна в Іраку. Так у пісні Тобі Кейта «American Soldier» відображаються почуття відданості, патріотизму, вірності Сполученим Штатам американського солдата, який поїхав
воювати до Іраку не заради слави чи грошей, а тому що це його обов’язок перед країною
як американця та як солдата, тому що за свободу потрібно платити: freedom don’t come
free. Концептуальною ознакою патріотизму вважається беззаперечна та безумовна покірність обов’язку та готовність заплатити будь-яку ціну за те, що країна вважає правильним: I will always do my duty no matter what the price; I will always do what’s right, де повтори прислівника always підкреслюють постійну та безумовну готовність та відданість,
а ціна, яку можливо доведеться заплатити власним життям, розцінюється як найвища
честь: I’ll bear that cross with honor, де використання крилатого вислову bear one’s cross
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прирівнює жертву Ісуса життям заради спасіння людства до жертви життям американського солдата в Іраку заради спасіння США та усієї землі [17].
Таким чином, актуалізація ідеологічного концепту ПАТРІОТИЗМ в американському
варіанті англійської мови регламентується виконанням патріотичних пісень на урочистих заходах, під час національних святкувань, політичних подій, виступів та зборів, при
чому вибір тієї чи іншої патріотичної пісні продиктований відповідністю цінностей, які
оспівуються у ній, пануючій ідеології у той чи інший проміжок часу.
У текстах патріотичних пісень на різних етапах розвитку концепт ПАТРІОТИЗМ
виступає сукупністю соціокультурних цінностей, національною особливістю, ідеалом
суспільного устрою, характеристики та інтерпретація якого змінюються у діахронії внаслідок зміни суспільної та політичної ідеології. Так, у період становлення американської
нації головною ознакою патріотизму вважалася боротьба за свободу та незалежність, єднання, готовність підтримувати економічний розвиток та стабільність молодої держави;
пізніше (19 ст.) це була боротьба за свободу від рабства; у 20-му столітті – це велич американської нації, богообраність американського народу, цінність людського життя понад
усе; на початку 21-го століття американська ідеологія нав’язує концепту ПАТРІОТИЗМ
безумовну покірність обов’язку перед країною.
Ці концептуальні ознаки концепту ПАТРІОТИЗМ виражаються у текстах патріотичних
пісень за допомогою різних мовних засобів, таких як метафори, епітети, синекдохи та інші
стилістичні фігури, які створюють високий ступінь образності та виразності, властиві віршованим творам та пісням. Для інтенсифікації патріотичних почуттів у текстах пісень
використовуються повтори, заперечення, риторичні запитання, іронія та означені артиклі.
Концепт ПАТРІОТИЗМ в американських патріотичних піснях характеризується високим ступенем ідеологізації, яка проявляється у стереотипізації патріотичних почуттів
за допомогою використання прецедентних імен, висловів, текстів; ідіоматичних виразів
та колокацій, а також багатозначних слів.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ХИТРОСТЬ»
В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ
(грамматический аспект)
У роботі розглядається концептуалізація хитрощі у російській народній казці. Аналіз реалізації семантики прикметника хитрий та його похідних відповідного словотвірного гнізда дозволяє визначити головні структури вербалізації і граматичні форми реалізації концепту «хитрість» у російській народній казці
Ключові слова: концепт, казка..
This article deals with the description of khitrost conceptualization in Russian folk fairytale. It is performed according to realization of adjective khitrost semantic and it’s derivates
from the corresponding word-build family. This makes it possible to detect main structures of
verbalization and grammar forms of realization concept «khitrost» in Russian folk fairy-tale.
Key words: concept, fairy-tale.
В работах по когнитивной лингвистике последних лет активно разрабатываются
проблемы, связанные с репрезентацией в языке концептуальных структур мышления, с
тем, как организует язык содержание этих структур и в какие формы оно отливается [1].
По мнению Л. Телми, две главных подсистемы языка – лексика и грамматика – служат структурации концептуального содержания таким образом, что лексика обеспечивает передачу самого этого содержания, а грамматика – организацию остова или каркаса
тех форм, в которые выливается это содержание [2].
Настоящее исследование посвящено описанию концептуализации хитрости в русских народных сказках и представлено в соответствии с принципами «Новомосковской
школы концептуального анализа» [3].
В русских народных сказках анализируется реализация семантики прилагательного
хитрый и его производных соответствующего словообразовательного гнезда, что позво© Савицкая Л.В., 2009
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ляет выявить основные смысловые структуры вербализации и грамматические формы
реализации концепта «хитрость» в русской народной сказке.
Анализ значений прилагательного хитрый, которые реализуются в текстах русских
народных сказок, показал, что основными смысловыми структурами вербализации концепта «хитрость» являются структуры характеристики качества человека и характеристики предмета.
ХИТРЫЙ
Характеристика качества человека:
1. Проявляющий хитрость в выполнении чего-либо:
1.1. Замысловатость, мудрёность.
«Сам-то он прост, а жена у него больно хитра» [4 (2:214)] («Поди туда – не знаю
куда, принеси то – не знаю что»).
1.2. Знание, опытность.
«Он хитер и мудер, по горам, по долам, по вершинам, по облакам летал!» [4 (1:129)]
(«Три царства – медное, серебряное и золотое»).
«Названник Ванька под окном сидит. – Ах, каналья, сделал все-таки! Хитер, – говорит, – мудер!» [4 (1:124)] («Королевич и его дядька»).
1.3. Мудрость, опытность.
«Старые люди хитры и догадливы!» [4 (2:219)] («Морской царь и Василиса Премудрая»).
2. Проявляющий хитрость в контактах с другими людьми:
2.1. Ловкость, изворотливость.
«Чай сама слышала, какая хитрая Елена Прекрасная и сколько женихов на тот
свет спровадила» [4 (2:240)] («Вещий сон»).
« – Я, – говорит, – хитра, а ты меня хитрей!» [4 (2:237)] («Вещий сон»).
« – Ну, Сенька, – сказал дядя, – я хитер, а ты хитрее меня!» [4 (3:387)] («Вор»).
2.2. Сокрытие истинных намерений, использование обманных путей.
Она «хитрая только их провела, тотчас тесто из печки выгребла, все вычистила,
замазала, будто ни в чем не бывала…» [4 (2: 267)] («Царевна-лягушка»).
Злодейство, лукавство, коварство.
«У короля была дочь-волшебница», а «какая хитрая! Прямо колдунья!» [4 (3:367)]
(«Рассказы о ведьмах»).
Характеристика предмета:
1. Хитрость обнаруживается в строении, форме чего-либо:
1.1. Искусно, затейливо сделанный, выполненный.
«… во дворце сидят тридцать три девицы-колпицы, вышивают полотенца
хитрыми узорами, городками с пригородками» [4 (1:129)] («Три царства – медное,
серебряное и золотое»).
Основными грамматическими формами реализации концепта «хитрость» являются
формы единственного и множественного числа краткого прилагательного хитёр, форма сравнительной степени прилагательного хитрый, формы единственного и множественного числа полного прилагательного хитрый. Доминирующими являются родовые
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формы единственного числа краткого прилагательного хитёр (при характеристике лица
– форма м. и ж. рода).
В формах краткого прилагательного хитёр реализуются такие смыслы, как
‘замысловатость’, ‘мудрёность’, ‘знание’, ‘мудрость’, ‘опытность’. В формах полного
прилагательного хитрый реализуются такие смыслы, как ‘ловкость’, ‘изворотливость’,
‘обман’, ‘лукавство’, ‘коварство’, ‘злодейство’, ‘искусность’.
Анализ значений существительного хитрость, которые реализуются в текстах русских народных сказок, показал, что основной смысловой структурой вербализации концепта «хитрость» является структура характеристики приема, который используется носителем качества хитрость.
ХИТРОСТЬ
Характеристика приема, который использует носитель качества хитрость, или результата его деятельности:
1. Сложность, мудреность:
«Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отжить; даже
дробь не берет!» [4 (2:247)] («Птичий язык»).
«За три года выучил всем хитростям», «а встречный-то был колдун» [4 (2:252)]
(«Хитрая наука»).
2. Мудрость, ум:
«…начала подзывать к себе голубок по очереди и учить их разным мудростям». «А
я с вами на зеленом лугу был, видел прекрасную королевну на золотом троне и слышал,
как учила вас королева разным хитростям» [4 (2:236)] («Вещий сон»).
3. Злонамеренность, сокрытие истинных намерений:
«Царь-дева уведала хитрости мачехины, измену дядькину и написала к Ивану, купеческому сыну…» [4 (2:232)] («Царь-девица»).
Старшие сёстры «поднялись на хитрости: вечером, когда на дворе было совсем
стемнело, подставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне
красной девицы» [4 (2:235)] («Пёрышко Финиста ясна сокола»).
4. Изворотливость, использование обманных путей:
«Не только собаки да ястреба, да сокола верой-правдой ему служили, но и лисицы и
зайцы… лисица хитростью, заяц прыткостью, орел крылом, ворон клёвом» [4 (2:203)]
(«Звериное молоко»).
5. Изобретательность, искусность:
« – Вот это ковер! В жизнь мою такой хитрости не видывал» [4 (2:213)] («Поди
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»).
Основными грамматическими формами реализации концепта «хитрость» являются
формы единственного и множественного числа существительного хитрость.
‘Искусность’, ‘сложность’, ‘мудрёность’, ‘мудрость’, ‘ум’, ‘злонамеренность’,
‘скрытость’, ‘изворотливость’, ‘обман’ являются основными смыслами вербализации концепта «хитрость» в семантике существительных.
Анализ значений глаголов перехитрить, схитрить, ухитриться, ухитряться,
производных глагола хитрить, которые реализуются в текстах русских народных
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сказок, показал, что основной смысловой структурой вербализации концепта «хитрость» является структура характеристики действий, которые совершает носитель
качества хитрость.
‘Ловкость’, ‘изворотливость’, ‘обман’ являются основными смыслами вербализации
концепта «хитрость» в семантике глаголов ухитриться, ухитряться. Основным смыслом
вербализации исследуемого концепта в семантике глаголов перехитрить, схитрить является ‘обман’.
ХИТРИТЬ
Характеристика действия, которое совершает носитель качества хитрость:
1. Ловкость, изворотливость:
« – Что угодно, что надобно?
– Не ведаете ли: как ухитриться да пойти туда – не зная куда, принести то – не
зная что?» [4 (2:214)] («Поди туда – не знаю куда,
принеси то – не знаю что»).
«Вот это беда пришла! Если уйдем мы, будет за нами великая погоня, царь морской
разгневается и предаст нас смерти. Надо ухитряться! [4 (2:224)] («Морской царь и
Василиса Премудрая»).
« – Будет у меня завтра, а что – не скажу; ухитрись-ка, царевич, да принеси к моему незнаемому своё под пару» [4 (2:241)] («Вещий сон»).
« – Скажи, пожалуйста, как это ты ухитрился – из нищего богачом стал?» [4
(2:304)] «Две доли».
Мужик «ухитрился, подкараулил утку и поймал её за хвост» [4 (3:419)] («Не
любо – не слушай»).
2. Использование непрямых, обманных путей.
«Подожди, – думает Иван, – ещё неведомо, кто кого перехитрит!» [4 (2:243)] («Вещий сон»).
«А! Теперь я догадываюсь; это генерал схитрил!» [4 (3:337)] («Оклеветанная купеческая дочь»).
«Экой плут! На, дай ему сто рублев да скажи, чтоб ухитрился, украл у меня весь
прибор со стола, – говорит генерал» [4 (3:385)] («Вор»).
«Как бы теперь ухитриться да отжилить у него котелок с золотом» [4 (2: 258)]
(«Клад»).
Анализ значений наречия хитро, которые реализуются в текстах русских народных
сказок, показал, что основной смысловой структурой вербализации концепта «хитрость»
является структура характеристики действий, который используется носителем качества
хитрость.
‘Ловкость’, ‘изворотливость’, ‘обман’ являются основными смыслами вербализации
концепта «хитрость» в семантике исследуемого наречия.
ХИТРО
Характеристика действий, которые использует носитель качества хитрость:
1. С ловкостью, изворотливостью:
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« – Даю тебе сроку десять часов; если ты сумеешь в это время так хитро спрятаться,
что я тебя не найду, то выйду за тебя замуж, а не сумеешь этого сделать – велю рубить
голову» [4 (2:236)] («Вещий сон»).
1.2. С использование обманных путей:
«Так все хитро сделала, что ни муж, ни люди – никто обмана не видит» [4 (2:266)]
(«Арысь-поле»).
Исследование реализации семантики прилагательного хитрый и его производных соответствующего словообразовательного гнезда в русских народных сказках позволяет сделать вывод о том, что концепт «хитрость» представлен системой сложных языковых средств
и языковых форм, что свидетельствует о значимости исследуемого концепта для русской
лингвокультуры.
Основными смысловыми структурами вербализации концепта «хитрость» являются
структуры характеристики качества человека, характеристики приёмов и действий, которые
использует носитель качества хитрость, характеристики предмета.
‘Замысловатость’, ‘мудрёность’, ‘знание’, ‘мудрость’, ‘опытность’, ‘ум’ являются
основными смыслами вербализации концепта «хитрость» в семантике форм краткого прилагательного хитёр и существительного хитрость.
‘Искусность’, ‘сложность’ являются основными смыслами вербализации концепта «хитрость» в семантике форм полного прилагательного хитрый и существительного хитрость.
‘Лукавство’, ‘коварство’, ‘злодейство’ являются основными смыслами вербализации
концепта «хитрость» в семантике форм полного прилагательного хитрый.
‘Злонамеренность’, ‘скрытость’ являются основными смыслами вербализации концепта
«хитрость» в семантике форм существительного хитрость.
‘Ловкость’, ‘изворотливость’ являются основными смыслами вербализации концепта «хитрость» в семантике форм полного прилагательного хитрый, существительного хитрость, глаголов ухитриться, ухитряться, наречия хитро.
‘Обман’ является основными смыслами вербализации концепта «хитрость» в семантике
форм полного прилагательного хитрый, существительного хитрость, глаголов перехитрить,
схитрить, наречия хитро.
Перспективы дальнейшего изучения концепта хитрость» связаны с изучением исследуемого концепта в других фольклорных текстах.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
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ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРІВ ТА ЇХ СПРИЙНЯТТЯ В РІЗНИХ
КУЛЬТУРАХ СВІТУ
У статті розглянуто питання колористики і як вони трактовані у лінгвістиці. Автор концентрує увагу на тому, як мовно-кольорова картина світу відображається у
розумінні конотативних відтінків кольоропозначень у різних культурах. Стаття присвячена проблемам семантичної типології: проводиться зіставний аналіз ідіом з використанням кольорів у декількох мовах і зроблено спостереження, як у цих стійких
зворотах реалізована національна своєрідність.
Ключові слова: феномен, символ, колористика, кольоропозначення, семантика, типологія, мотивація, асоціації.
В статье рассматривается проблема цветообозначений и то, как они трактуются в лингвистике. Автор концентрирует внимание на том, как языково-цветовая картина мира отображена в понимании коннотативных оттенков цветообозначений в
разных культурах. Статья посвящена проблемам семантичной типологии: проводится
сравнительный анализ идиом с использованием цветов в нескольких языках и сделано наблюдение, как в этих устойчивых оборотах реализовано национальное своеобразие.
Ключевые слова: феномен, символ, наука о цветах, цветообозначения, семантика,
типология, мотивация, ассоциации.
The article deals with the naming of colours and how this problem is interpreted in
linguistics. The author concentrates our attention on how the language and colour physical
picture of the world finds its reflection in the understanding of connotative shades in naming of
colours in different cultures. The article is devoted to the problems of semantic typology. Here the
comparative analysis of idioms with the usage of colours in several languages is carried out. And
we can find an observation how the national peculiarities are realized in these set expressions.
Key words: phenomenon, symbol, study of colours, denomination of colours, semantics,
motivation, typology, associations.
Відомо, що кольори відіграють дуже важливу роль у житті людини. Феномен кольору
є предметом дослідження багатьох фундаментальних наук, складовою частиною художніх і мистецьких творів. Колір займає значне місце у житті суспільства і як категорія
культури фіксує характерні ознаки художнього бачення світу.
Те, як людина ставиться до природних явищ, характеризує об’єкти, соціальні установки та поняття, теж має безпосередній стосунок до такого засобу осмислення світу, як колір.
Для того, щоб схарактеризувати символи, простір і час, позначити певні соціальні групи
людей, назвати вигаданих істот, оцінити ступінь зрілості людини чи свіжість рослин, ми
використовуємо назви кольоропозначень.
© Коломієць Н.О., 2009
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Питання колористики знайшло достатнє висвітлення у наукових дослідженнях багатьох лінгвістів, як-от: Й. Гете, В. Гегеля, В. Шеллінга, М. Крюковського, Р. Фрумкіной.
Історією виникнення окремих кольороназв української мови займалися В. Горобець, О.
Дзівак, М. Чикало, а слов’янських мов взагалі – О. Потебня, А. Багнюк, В. Дятчук, А.
Кириченко, О. Куцик, Л. Ставицька [1; 2].
Ми зупинимось на з’ясуванні такого аспекту питання, як мотивація конотативних
відтінків кольоропозначень у різних культурах світу, а також вияв типологічних паралелей при вживанні прикметників на позначення кольору на прикладах ідіом української,
російської, англійської та німецької мов.
Актуальність сучасних досліджень А. Василевича, С. Мищенко, І. Ковальської, Л.
Колесникової, Г. Яворської полягає в тому, що різні лінгвісти по-різному ставляться до
того, що зумовлює людей визначати будь-який колір саме так, а не інакше. Для нас важливим є використання відомих досліджень в контексті художньо-естетичної концепції
авторів художніх текстів при відображенні мовно-кольорової картини світу.
Семантична група назв кольорів, яким притаманна історична стійкість та властивість
викликати появу гнізд вивідних слів, викликає інтерес українських, російських та іноземних мовознавців. Розвиток фарбівництва, збільшення обліково-розрахункових операцій зумовили розвиток кольорових ознак [2: 26].
А. Василевич і С. Міщенко у своїй статті «Пурпур: до історії кольору і слова» на прикладі пурпурового кольору проводять діахронічне дослідження, розглядаючи причини
виникнення назв основного червоного кольору і його відтінків, а також те, як простежується розвиток кольорової лексики в російській мові [3]. Червоний колір вважають найбільш популярним у Росії [4]. Зокрема, доведено, що слово красний у російській культурі не має обмежень, у позначенні тільки кольору. У російському фольклорі це слово
активно вживається у значеннях ‘гарний’, ‘вродливий’, ‘святково вбраний’, ‘яскравий’,
‘прикрашений’, ‘ясний’, ‘світлий’ у таких сполученнях, як: «красный молодец», «красное лето», «красная изба», «красная пора». Свята не обходились без святкового одягу,
який не мав би атрибуту червоного кольору. Предмети побуту теж фарбували у червоний
колір. Сучасна наука пояснює таку зацікавленість цим кольором тим, що в країнах, де
зима довго триває, помічено фарбування будинків теплими тонами.
Знамено червоного кольору є символом пролитої крові у революційно-визвольницьких
війнах. У Росії таке знамено уперше підняли селяни повстанці у 1861 році. «Красная армия», «красные отряды» відстоювали волю радянського народу, а з допомогою «красного знамени» проводилась революція 1917 року. Отже, червоний колір викликав у росіян
відчуття не тільки краси, а й агресії, революції, ворожнечі, помсти, протесту. Завдяки
тому, що колір захоплює увагу, він також позначав небезпеку й попередження.
На відміну від червоного, пурпуровий колір символізував людей з вищого світу, бо
за давніх часів його видобували із залози живих молюсків, які водилися у Середземному
морі. Саме равлики (у перекладі з лат. purpura) дали назву пурпуровому кольору. Звісно,
що фарбувати одяг у цей колір чи користуватися таким чорнилом могли дозволити собі
лише вельможі та імператори. Незважаючи на те, що згодом стали виготовляти набагато
дешевший рослинний пурпур, плащ пурпурового кольору ще довгий час асоціювався
з високим саном. Але сьогодні більш вживаними у російській мові є відтінки черво136

ного, як зазначають лексикографи А. Василевич та С. Мищенко, «рдяный, червчатый,
багряный, малиновый, бордовый, вишневый, пунцовый, алый» [3: 58].
Загалом, у деяких країнах світу червоний колір суттєво відрізняється за семантикою.
Зокрема, червоний колір у Америці позначає любов, у Китаї – доброту, свято, удачу, в
Індії – життя, у Росії – високу активність, агресію, боротьбу [4]. Це зумовлено тим, що
мовна картина світу знаходить відбиття у національно-культурних зв’язках між елементами семантичних полів.
Сприйняття кольорів в уявленні людей з плином часу набуває нових конотацій. Так, на
початку 90-х років ХХ ст., коли з’явився новий соціальний прошарок так званих «нових
руських», існувало багато анекдотів, пов’язаних з «малиновими піджаками» цих «товаришів». Володарі подібного атрибуту чоловічого костюму підкреслювали своє бажання прилучитися до влади, принаймні за формою. Піджак малинового кольору став ознакою неосвічених вихідців з низів, найчастіше віком до тридцяти років, які несподівано розбагатіли.
Цікаво, що пурпуровий «відмовив» новим росіянам у прилученні до королівського рангу.
Тому для позначення такого піджака використовувались близькі за смислом синоніми, такі,
як малиновый, бордовый, і навіть став вживатися новий термін – «новоруський колір». Згодом, у 1992 році, після показу нової колекції чоловічого одягу на Тижні високої моди у
Парижі малиновий колір поступився червоному, коли італійські дизайнери запропонували
нову колекцію, яка складалася з класичних брюк і яскраво-червоних піджаків [5].
Г. Яворська [6] бере за приклад зелений колір і вважає, що для опису семантики прикметників на позначення кольору потрібно встановити їхню референтну сферу, зокрема
сферу предметів чи подій, які мають подібну ознаку. В українській мові зелений колір
пов’язаний з рослинністю та свіжістю. Саме тому, ще до прийняття християнства в ті
травневі дні, коли зараз вшановують Трійцю, відзначали Зелені свята. Це символізувало
закінчення весни, прихід літа, коли починається квітіння природи і оновлюється зелений
покрив. Незважаючи на давність тих традицій, уже впродовж довгого часу на зелені свята українці прикрашають свої оселі пахучими травами та гілками зеленого кольору [7].
Звісно, як і будь-який інший колір, зелений вживається і у переносному значенні й
асоціюється з незрілістю, тобто молодістю і недосвідченістю юнаків, а також з »потойбічними силами», прибульцями з позаземельних цивілізацій з космосу та ін. По телебаченню гості з інших планет зображуються, як правило, у вигляді образів з антеною
зеленого, рідше сірого кольору. Це свідчить про те, що зелений колір має в собі щось
таємниче, навіть фатальне. Безсумнівно, навіть якщо і вірити в існування інопланетян,
їх колір може бути не прийнятим для зору землян. Але деякі уфологи та очевидці, які начебто бачили гіпотетичних представників неземної цивілізації, зображують їх у вигляді
рептилій, тому вважають їх кольори ідентичними.
Специфіка мовного бачення світу виявляється також у сприйнятті зеленого кольору
в інших картинах світу. Наприклад, в Америці він пов’язаний з надією, у Китаї – з розкішшю життя, в Індії він характеризує мир і надію [4].
Зараз у всьому світі існує проблема забруднення навколишнього середовища промисловими відходами, і, зрозуміло, питання охорони природи. Були створені різні організації
з метою боротьби за захист природи. Наприклад, Greenpeace – міжнародна організація,
націлена на збереження природних багатств нашої планети. Зрозуміло, що фігурування
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саме зеленого кольору було обрано для позначення і подібних рухів на Україні. Назви
партії «Зелена планета» чи Партії зелених говорять самі про себе.
У працях А. Кириченко зроблений аналіз вмотивованості і невмотивованості номінації кольорів [2: 28]. Слова, які своїм лексичним змістом безпосередньо позначають
колір, довше уживаються у мові, ніж ті, колірна специфіка яких передана опосередковано. Прикладом можуть слугувати назви мастей коней. Якщо доцільність цих мастей була втрачена, то зараз вже не є актуальними назви кольорів, які мають спільне з
цими тваринами. Усім слов’янським мовам властивий спосіб найменування предметів
за колірною ознакою, наприклад, (рос.) рыжик, рябчик, черника; (укр.) рудяк, синиця,
чернець [3: 26].
Як зазначають учені (соціолінгвісти, психологи), цілісний, глобальний образ світу
створюється людиною, коли вона пізнає навколишнє середовище. Науковці застосовують когнітивний підхід, щоб дослідити, чому в різних мовах лексеми на позначення кольору мають спільне чи, навпаки, відмінне. За визначенням лінгвістів, існує неоднакова
інтерпретація зорових образів мовною свідомістю в різних культурах.
За спостереженнями Д. Писарєва, «Неправильне використання слів зумовлює помилки в думці і потім в практичному житті» [8: 5]. Незважаючи на ту кількість слів, яка існує
у різних мовах, людина може висловлюватись словесними формулами, готовими комбінаціями, тобто вже побудованими з плином часу фразеологізмами. Якщо в рідній мові ми
навіть не замислюємось над алегоричним смислом висловлювань, (чому вживаючи деякі
порівняння з кольорами, виявляється той чи інший колір?), то порівнюючи ці номінації з
іншими культурами, можна побачити схожості й розбіжності у асоціаціях, пов’язаних зі
значенням кольорів у тому чи іншому висловлюванні [8: 91].
У кожного народу існує свій погляд на світ, і тому представники різних культур порізному сприймають такий символ, як колір. Один окремо взятий колір може мати багато
значень і відтінків, якщо розглядати численні вислови, де ужитий цей компонент. Коли
перекладати, наприклад, ідіоми засобами іншої мови дослівно, то втрачається їх зміст,
який вони мали у оригіналі.
Для того, щоб побачити різницю у використанні кольороназв у стійких зворотах декількох народів, ми зіставили фразеологічні одиниці української, російської, англійської
та німецької мов (10 фразеологізмів), у складі яких засвідчені назви кольорів.
1. зеленіти від злості
зеленеть от злости
to see red
sich grün und blau ärgern [9].
Прикметник зелений вживано в українській, російській та німецькій мові, але в англійському варіанті цієї ідіоми він замінений на червоний. Повний збіг кольорів є тільки
у двох мовах (українській, російській), бо в німецькій мові у цьому сполученні вжито
також синій.
2. побагровіти від заздрощів
пожелтеть (позеленеть, побледнеть) от зависти
to be green with envy
vor Neid gelb (grün, blass) werden [9].
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У цих ідіомах колірні лексеми викликають різні асоціації у чотирьох народів. Так, в
усіх чотирьох випадках немає відповідників у кольорах. Ми засвідчили багровий колір
в українському фразеологізмі, зелений – в англійському, а у двох інших зіставних мовах
їм відповідають декілька кольорів: в українській мові – жовтий, зелений, блідий, а у
німецькій – жовтий, зелений. Отже, наявні збіги є у трьох випадках щодо зеленого і у
двох – жовтого кольору.
3. мати важку працю
иметь черную работу (левую) работу
to have an unskilled labour (menial task), to work illegally
Schwarzarbeit haben [9].
Асоціативні образи у цих висловлюваннях мають збіги у кольоропозначеннях тільки
в російській та німецькій мовах, але не повні, бо в російській мові значення фразеологізму не зовсім відповідає значенню ідіоми німецької мови: черная работа – ‘некваліфікована робота’, а у німецькій мові Schwarzarbeit – ‘незаконне заняття’, ‘нелегальна
трудова діяльність’. У двох із чотирьох випадків (українська, англійська мови) ми не
маємо колірних компонентів.
4.залишити про чорний день
оставить на черный день
to leave something for the rainy day
für den Notfall aufheben [9].
Лексема на позначення кольору, зокрема чорного, використана у двох із чотирьох
випадків (українська, російська мови), а в англійській та німецькій мовах немає фразеологічних одиниць щодо значення з компонентами кольороназв.
5. бути п'яним
быть синим (пьяным)
to be drunk
blau sein [9].
Щоб схарактеризувати людину у стані алкогольного оп’яніння у двох фразеологізмах
вживається лексема синій, а саме у російській та німецькій мовах. У двох останніх випадках кольороназва не знаходить свого застосування.
6. дотримуватись золотої середини
держаться золотой середины
to keep to the golden mean
die goldene Mitte halten [9].
Подані ідіоми еквівалентні в усіх чотирьох мовах.
7. довго чекати
ждать до посинения
to have a long wait
warten bis man schwarz wird [9].
В українській та англійській мовах у цих висловлюваннях не вживаються колірні
компоненти. У російській мові використовують лексему синій, а у німецькій – чорний.
Серед чотирьох прикладів немає збігів.
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8. дивитися крізь рожеві окуляри
смотреть на все сквозь розовые очки
to see through rose-coloured spectacles
alles durch die rosa Brille sehen [9].
У лексичних засобах чотирьох мов знаходить своє відображення рожевий колір. Тут
спостережено збіги в усіх випадках.
9. згустити барви
сгустить краски, изобразить в мрачных красках
to paint in dark colours, see through blue glasses
mit starken Farben auftragen [9].
У цих фразеологічних одиницях колірні компоненти вживаються тільки в англійській
мові, зокрема: темний і синій кольори.
10. наставити синців під очима
поставить фонарей под глазами
to black someone’s eye
jemandem ein blaues Auge machen [9].
У цих фраземах ми спостерігаємо збіг у кольоропозначеннях в українській та німецькій мовах, де виступає синій колір. В англійській мові вживається лексема чорний, а в
російській, на відміну від інших трьох мов, колірна лексема не вживається.
Із поданого матеріалу, засвідченого у десяти вищеназваних ідіоматичних висловлюваннях, у структурі яких містяться кольоропозначення, спостережено, що за тематикою
фразеологічні одиниці позначають різні моменти фізичної, духовної, соціально-побутової
сторін життя людини. В усіх прикладах використовуються кольоропозначення, але ми
знаходимо збіги в усіх чотирьох мовах тільки у двох з десяти прикладів (6, 8). У прикладах 1, 2 колірна лексема збігається у трьох мовах. А у фразеологізмах випадків 3, 4, 5, 10
є збіги у двох мовах. У висловах 7, 9 колірні лексеми не схожі у різних мовах.
Таким чином, ідіоматичні висловлювання надають своєрідних смислів значенню кольорів у кожній мові, що є цікавим аспектом у мовознавстві. Розчленування кольорового простору залежить від національного складу мислення. Звісно, якщо брати до уваги різні мови,
то бувають випадки, коли при перекладі фразеологічних одиниць на іншу мову взагалі немає
забарвлення і вживаються лише ті слова, які більш підходять до контексту, культури народу.
Мотивація кольоропозначень може мати історичний характер, а також носити експресивні й символічні функції. Це має важливе лінгвістичне значення і свідчить про ментальність та етичний, інтелектуальний розвиток нації. Аналіз мовного матеріалу показує, що
залежно від контекстуальних умов, прикметники на позначення кольору можуть не вживатись як самостійні слова, а слугувати як парадигматичний чинник і позначати відтінки
мовної картини світу певного народу. Взаємозв’язок синтаксичних, семантичних та комунікативних чинників сприяє осмисленню такого символу, як колір, носіями різних мов.
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Зазначимо, що загальний розгляд Білгородщини як етнокультурного об’єкту буде
ускладнений без урахування того етнічного, культурно-соціального і державного середовища, в якому цей край перебував у певні періоди своєї історії. Зараз Білгородська область,
як і інші регіони європейської частини Росії, відчуває на собі притаманні їй міграційні
впливи. Раніш, коли край був у складі Курської губернії і, згодом, Центрально-Чорноземної
області, для нього був суттєвим етнічний та культурний вплив з боку сусідньої України.
Тривале перебування Білгородщини в складі Слобідської України наклало й досі помітний
відбиток на побут, звичаї та мову населення краю. Самe розгляд історичного становлення
української мови та її сучасного стану на Білгородщині і є метою роботи.
Заселятися Білгородський край почав з кінця ХVI століття1, коли Московською державою були засновані міста Білгород, Старий Оскіл, Валуйки. В середині ХVІІ ст. нею
для захисту держави від набігів татар була споруджена Білгородська лінія, на якій були
збудовані міста Яблонів, Новий Оскіл і Короча. Одночасно з цим та трохи пізніше були
збудовані українськими козаками міста Харків, Ізюм та Острогозьк. Під час заснування
цих та інших міст у Дикому полі московські державці зустрічали »черкас», які жили там:
утримували пасіки, ловили рибу, полювали. З часом українська колонізація Дикого поля
активізувалася – історики налічують кілька міграційних хвиль з-за Дніпра на землі сучасних Харківської, Білгородської та Воронезької областей [3; 4]. До переселення українців
підштовхував їх тяжкий стан – тяжка неволя під Польщею та постійні татарські набіжи
на українські степи. Московські урядовці охоче приймали українців цілими селами та
військовими ватагами – переселенці колонізували вільні землі та боронили їх від татар.
Так, наприклад, у 1638 р. прийшло у Білгород з гетьманом Яковом Остряницею – одним
з керівників селянсько-казацького повстання, «…865 чоловік українців з жінками, дітками малими, зі збіжжям, худобою – кіньми, коровами, вівцями…». Вони були оселені
на Чугуївському городищі, де збудували місто і фортецю. На нових землях переселенці
берегли і шанували свої звичаї, правила та мали свій виборчий уряд [4: 23-24].
Заселення цієї території проходило одночасно як з півночі, адміністративним чином
– «московськими служилими людьми», так і стихійно, із заходу – українськими козаками
і селянами. На думку Д.Багалія, українська колонізація була переважаючою: «вони поосаджували багато міст, слобод, сіл і хуторів, котрі власне і склали з себе Слобідську Україну,
або інакше – Слобідські козацькі полки» [4: 25]. Згодом, у 1765 р. цей край був проголошений царським маніфестом адміністративною одиницею Російської імперії – СлобідськоУкраїнською губернією. В 1780 р. цю губернію було ліквідовано, її територія, за винятком
Острогозької провінції, ввійшла до складу Харківського намісництва.
Зазначимо, що назва Слобожанщини, яка виникла як адміністративне утворення, а потім географічне поняття, у останні десятиліття набуває все більш помітного культурологічного значення. Бо відмінність Слобожанщини пов’язана не тільки з її особливою історичною долею, що обумовила тісне сусідство і співжиття двох етносів, а й із специфікою
їх взаємодії та культурними наслідками такої взаємодії. Українці і росіяни в краї ретельно
Відоме існування на території сучасної Білгородщини у ХІІ ст. на східному кордоні Чернігівського,
а згодом – Новгород-Сіверського князівства, трьох давньоруських поселень: місто та фортеця на
Хотмижському городищі, місто біля сучасного с.Крапивне та фортеця на Холківському городищі.
Під час татарської навали міста і фортеця були спустошені і не відновлювалися [1: 55-57; 2].
1
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зберігали свої звичаї, традиції, побут, обряди, танці та пісні, і, звичайно мову. Історики зазначають, що в середині ХVІІІ ст. кількість міжнаціональних шлюбів не перебільшувала
3%, що сприяло збереженню особливостей культури, мови і побуту як серед українців так
і росіян Білгородського краю [5]. Нагадаємо, що в той час і в подальші майже два століття
письмової української мови в краї, як і по всій Російській імперії, не було. Від Петрового
указу 1720 р. про заборону книгодрукування українською мовою в Росії діяла ціла низка
заборон на користування українською мовою в школах, літературній та журналістській діяльності, в церквах та театрах, ввезенні українських книжок з-за кордону. Але, незважаючи
на це, українська мова на Слобідській землі не залишися тільки в побуті. В навчальному
посібнику-хрестоматії з української літератури Північної Слобожанщини – так ще називають землі Курщині, Білгородщині і Воронежщині – розповідається про українських письменників, які народилися чи певний час жили та творили в краї [6].
За даними перепису 1897 р., які наводить В.Сергійчук, в той час у Воронезькій губернії
було 854093 українців (43,4%), у Курській – 523277 (32,6%). При цьому в Острогозькому
повіті проживало 90 відсотків українців, в Богучарському – 80, Бірючанському – 70, Грайворонському – 60 [7]. Тому вже після Лютневої революції на повітовому рівні розпочався,
разом з українськими державотворчими змаганнями, й процес українізації системи освіти
та культури. Він подовжився і радянські часи але в дійсності не був практично підтриманий адміністрацією краю. І хоча в березні 1925 р. Президія Всеросійського ЦВК запропонувала Курському губвиконкому перевести на українську мову в районах компактного
проживання українців школи, лікнепи, хати-читальні, українізувати школи селянської молоді, організувати педтехнікуми для підготовки вчителів-українців, відкрити в бібліотеках
відділи української книжки тощо. Курська влада фактично саботувала цю пропозицію.
Ось як описував нарком освіти України М.Скрипник стан з українською мовою в
губернії: «У серпні 1925 року в Курській губернії з 844 лікпунктів, 82 хат-читален, 19
бібліотек не було жодної української. У 1926 році українізованих хат-читалень було 1, а
лік пунктів було всього 2.
У Грайворонському повіті, де українців за мовою 95%, лише в 4 школах першого
ступеня українізовано першу групу. Там також є лише одна українська хата-читальня,
при тім знята з бюджету, і тільки в одному педтехнікумі українська мова викладається як
предмет, а всі інші предмети – російською мовою.
У бібліотеках немає української книжки, у школах майже зовсім немає українських
підручників. У Білгородському повіті українізовані школи не могли в 1927 році працювати, бо не було коштів на придбання українських підручників. У Воронізькій губернії
картина така сама, хоче там українських шкіл у кілька разів більше, як на Курщині, а
проте й ця кількість безумовно недостатня. Посилання на відсутність учителів і підручників, безумовно, не виправдовують наявного стану. У Воронізьким робфаці викладання
української мови, як одного з предметів, уже в 1927/28 році припинилося, і робфак знову
не міг давати потрібних кадрів учителів з українського населення для дальшої праці в
українських школах губернії. На Курщині утворено в Грайвороні Український педагогічний технікум у 1925/26 році, але негайно ж по організації такого технікуму припинено
викладання української мови та українознавства, те ж саме в Білгородськім і Суджанськім повітах, а вся українізація Грайворонського технікуму була зведена до того, щоб у
нім викладали українську мову як український предмет»(цит. за В. Сергійчуком [8]).
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У сучасному підручникові «Белгородоведение» зазначається, що у 1929-1930 роках
українізація на Білгородщині набула певних позитивних результатів: працювали українські школи, збільшилася кількість осіб, які володіли українською мовою, налагодилося
видання книжок та підручників українською мовою (у 1929 р. в окрузі української літератури було продано 25% від загальної кількості), друкувалася «українська сторінка» в
газетах, було переведено в деяких сільрадах діловодство на українську мову, був відкритий
у 1930 р. Український педагогічний інститут. Однак, разом з цим, були й суттєві недоліки:
українізація в краї проводилася з надмірною поспішністю, нестачею викладачів, спеціальної літератури і грошей на видання підручників українською мовою, з певним примусом
людей до українізації. А вже з початком 30-х років змінюється генеральна лінія компартії
по національному питанню, політика українізації на Білгородщині згортається і фактично
завершується у 1933 р. закриттям Українського педагогічного інституту [1: 151-152].
Сучасні демографічні дані українського населення Білгородщини, що спираються на
останні російські переписи населення в області, показують помітне скорочення кількості тих білгородчан, які називають себе українцями, – з 5.44% всього населення області
у 1989 р., до 3.56% у 2002 р. (приблизно так, як і скорочувалася кількість українців в
цілому по Російській Федерації – з 3% до 2% за вказаний період) [9; 10]. Цікаве спостереження: серед тих, хто ідентифікував себе (і своїх малих дітей) з українцями на Білгородщині 43% – чоловіки і 57% – жінки (по Росії це співвідношення складає 48% та
52%, відповідно). Українською мовою в Російській Федерації у 2002 році володіли 70%
українців [10].
Зрозуміло, що ці данні не відображають повністю реальний сучасний стан українського етносу на Білгородщині. Незважаючи на відсутність висловленої або усвідомленої білгородцями ідентифікації з українцями, в селах і містечках збереглися елементи
української культури: в мові, звичаях та піснях, в матеріальному побуті. За підрахунками
краєзнавців у семі районах Білгородської та трьох районах Воронізької областей частина
етнічних українців сягає 60-70% від загального населення. Так, наприклад, у містечку
Ровеньки на Білгородщині, як зазначав подорожуючий український журналіст, «скрізь
на вулицях, в магазинах, навіть у державних установах чули українську мову. Ні суржик, і ні м’який південноросійський діалект, а справжню «мову». Але, хоча тамтешнє
населення дивиться українське телебачення, чудово володіє усною українською мовою,
читати і писати рідною мовою не вміють, через відсутність українських шкіл [11]. При
цьому українські та російські села не обов’язково розташовані купно. В цьому засвідчився автор, проїхавши з м. Шебекино до м. Короча дорогою, вздовж якої українські села
чергували з російськими.
На жаль, мовні особливості комунікативних практик населення Білгородщини вже
довгий час поза увагою сучасних науковців. Найбільш ґрунтовна робота в цьому напрямі
була здійснена Г.В. Денисевичем у післявоєнний час. Під час діалектологічних експедицій більш ніж у 700 населених пунктах ним був зібраний цікавий матеріал для оцінки
еволюції культури регіонального населення, надрукована ціла низка наукових робіт, серед яких: «Народные говоры с украинской исторической основой на территории КурскоБелгородского края», «К проблеме формирования говоров на Курско-Белгородской земле», «География диалектной лексики в Курско-Белгородской зоне» та інш. [12-14].
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З того часу наукові дослідження на Білгородщині в цьому напрямкові практично не проводилися. Навіть, як відмітила Т.Ф. Новикова, «…у рекомендованому для загальноосвітніх
установ м. Білгорода посібнику «Белгородоведение» є відомості з історії, географії, економіки, культури і літератури краю, але не представлена навіть у самому загальному виді інформація про особливості південноросійського говору, про сучасну мовну ситуацію в регіоні –
зокрема, про прикордонне положення області, поширення на території Білгородської області
української мови і впливи його на сучасні мовні норми в регіоні » [15: 145].
Тривале існування українського етносу в чисельно (або владно) переважаючому
російськомовному оточенні призводить до деформації його мови в україно-російський
суржик. Тлумачний словник дає таке пояснення слова »суржик»: «суміш зерна пшениці
й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса і т. ін.; борошно з такої суміші». З позиції соціолінгвістики суржик можна трактувати як побутове мовлення значної кількості українців,
в якому об’єднані лексичні та граматичні елементи української та російської мов без
дотримання літературної норми. Одним з перших виникнення суржику в Україні зафіксував у своїх творах Г. Квітка-Основ’яненко. В. Лученко, стверджує, що суржик не можна класифікувати ні як піджин, ні як койне. Усі різновидності українсько-російського
суржику характеризуються малим впливом на українську граматику з боку російського
компоненту суржику. Більше того, багато російських слів, які потрапляють у суржик спотворються як фонетично так і морфологічно у відповідності до норм української мови.
Серед загальних ознак суржику можна вказати на:
•
вживання русизмів замість нормативних українських відповідників: када, конєшно, навєрно, больниця і т.п.;
•
«українізовані» форми російських дієслів – здєлав, длівся, унаслідував, «українізовані» форми російських числівників – первий/перва, вторий/втора і т.п.;
•
змішування українських і російських форм невизначених займенників – хто-то,
шо-то, кой-шо, кой-які і т.п.;
•
порушення дієслівного керування, вживання прийменників і відмінків за російським зразком – по вулицям замість по вулицях, на російській мові замість
російською мовою і т.п.;
•
утворення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників за зразком російської мови – самий головний, саме важне і т.п.;
•
утворення від українських дієслів активних дієприкметників за російським зразком – відробивший, прийшовший, зробивший і т.п.;
•
слова і вирази, кальковані з російської – міроприємство, прийняти участь, до
цих пір і т.п.;
•
у вимові – редукція ненаголошених голосних, оглушення дзвінких приголосних, заміна «дж» і «дз» на «ж» і «з», також відсутність чергування «к/ц», зсув наголосу за
російським зразком -(када, розгаварювать, росписуваться, звонять), відсутність
чергування «о/і» або «е/і» (корова/коров, голова/голов замість корів, голів) [16].
Ступень інтеграції російських слів у суржик на теренах Білгородщини суттєво розрізняється від села до села і залежить від багатьох причин. Ними можуть бути розміри
населеного пункту, кількість і активність носіїв української мови, ступень їх загальної
освіченості, щільність російськомовного оточення, відстань від російсько-українського
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кордону і зв’язки з Україною, можливість приймати українське телебачення і тому подібне. Навіть мова першого покоління переселенців у місто помітно відрізняється від мови
тих, хто живе в місті в другому поколінні. Слід вказати на наявність певного білінгвізму
на Білгородщині, але важко оцінити його поширення. На нашу думку, це явище в першу
чергу зачепило студентську молодь, яка в місті розмовляє російською мовою, а повернувшись в село спілкується з ріднею та сусідами українською мовою або суржиком.
Дуже поширеним на Білгородщині також є спорадичне залучення українізмів в російське мовлення, на яке вказував ще Денисович у 1957 р. [12; 15; 17]. Але їх наявність
зовсім не означає появу російсько-українського суржику. Можна лише казати, що йде
процес подальшої генези білгородської (або курсько-білгородської) говірки в регіоні.
Більш того, на нашу думку, немає ґрунту і для сподівань на розвиток у найближчий
час на Білгородщині української мови. За відсутності у регіоні українських шкіл, української преси, видання книжок українською мовою та створенні українських програм на
ТБ, а також пасивного ставлення культурологічних товариств в Україні до стану української мови і культури в найближчій діаспорі, українська мова і культура будуть не тільки
не розвиватися на Білгородщині, а наявний в регіоні українсько-російський суржик ще
якийсь час залишатиметься засобом спілкування між українцями і буде поступово згасати по мірі подальшої асиміляції українців в російський етнос.
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ГРУЗИЯ – УКРАИНА: ДИАЛОГ КУЛЬТУР
В умовах сучасної глобалізації особливістю міжкультурних комунікацій як і раніше залишається їхня вибірковість (селективность), що проявляється в об'єктивних і
суб'єктивних перевагах. У статті наведені вісім факторів переваг, на тлі яких розглянутий дружній грузино-український діалог культур.
Ключові слова: глобалізація, діалог культур, міжкультурні комунікації, фактори
переваг.
В условиях современной глобализации особенностью межкультурных коммуникаций по-прежнему остается их избирательность (селективность), проявляющаяся в
объективных и субъективных предпочтениях. В статье приведены восемь факторов
предпочтений, на фоне которых рассмотрен дружественный грузино-украинский диалог культур.
Ключевые слова: глобализация, диалог культур, межкультурные коммуникации,
факторы предпочтений.
The peculiarity of intercultural communications under modern globalization conditions is
their selectivity displaying itself in the objective and subjective preference. The article gives
eight factors of preferences on whose background a Georgian-Ukrainian friendly dialogue of
cultures is analysed.
Key world: globalization, dialogue of cultures, intercultural communications, factors of
preferences.
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Культура и традиции являются важнейшей составной частью человеческой цивилизации. В культурных традициях, в системе ценностей заключено объяснение того, как нужно
строить нашу жизнь и устанавливать взаимоотношения с другими людьми и народами.
В современном глобально развивающемся мире национальные культуры не могут
не испытывать воздействие со стороны доминирующих культур. Некоторые из ныне
существующих культурных реалий были устойчивыми нормами, сохранявшими этнос.
Но современный ход развития влияет на весь уклад общества, диктует новый, более
интенсивный образ жизни, что влечет за собой изменения в структуре ныне существующих традиций. Эти изменения касаются как внешних проявлений культуры (мода, стиль
одежды, стиль поведения), так и более глубоких (общественная занятость мужчин и женщин, их роли в семье, мораль, гендер).
Стремительная компьютеризация нынешнего «информационного общества», повсеместное использование Интернета интерактивно влияет на сознание людей, более всего на молодое поколение. Информационное воздействие на сознание меняет устоявшиеся стереотипы,
которые формировались под воздействием культурных национальных традиций. Эти традиции, сохраняемые социумом и передаваемые из поколения в поколение, теперь находятся под
мощным прессингом инокультур. Следует отметить глобальную коммерциализацию, которая
превращает мир в мега-рынок. Культура, искусство страдают от этого в первую очередь.
В то же время соприкосновение национальных традиций и культур приводит к лучшему познанию собственной культуры. Поэтому необходимо заботиться о сохранении культурного наследия различных наций и народов, в первую очередь, это должно происходить
в семье, которая учит первым культурным и национальным навыкам в той среде, в которой
вырастают дети. Человек несет в себе свою национальную идентичность в языке, общественной коммуникации, национальной истории, традиционной кухне [1:125]
Смысл понятия «межкультурные коммуникации» означает, что речь идет о глобальном диалоге современных культур с целью их гармонизации, причем не только культур,
родственных по происхождению и языку, но и самых разных, вплоть до идеологически
противостоящих на данном этапе исторического развития и даже в случае конфликтов и
военной конфронтации. Между тем выясняется, что даже в условиях современной всемирной глобализации особенностью межкультурных коммуникаций по-прежнему остается их
избирательность, проявляющаяся в объективных и субъективных предпочтениях. Примерно так же, как люди дружат, общаются между собой, когда они симпатичны и приятны
друг другу (по старинной поговорке «Насилу мил не будешь»), так и народы и страны
сближаются, когда у них есть что-то общее, взаимное или появляется обоюдный интерес.
Факторами сближения народов и, следовательно, диалога культур чаще всего выступают:
1)
Этническая и национальная общность.
2)
Близость языков.
3)
Географическое соседство.
4)
Общность исторических судеб.
5)
Общность религиозных верований.
6)
Давние традиции межкультурных взаимосвязей.
7)
Здоровый интерес к зарубежным инновациям.
8)
Политическая конъюнктура.
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Все эти факторы вместе или порознь создают существующую повсеместно предпочтительность в диалоге культур. В подтверждение данного тезиса сошлемся на многолетний и весьма плодотворный диалог культур Грузии и Украины, двух стран, которые,
во-первых, соседствуют в бассейне Черного моря, во-вторых, исповедуют единую православную веру, в-третьих, имеют давние, вековые традиции межкультурных взаимосвязей
и, в-четвертых, избрали путь евроатлантической интеграции. Многосторонние контакты
двух христианских государств начались еще в раннем средневековье. «Патерик КиевоПечерского монастыря» свидетельствует, что в украшении великой лаврской церкви
вместе с греками принимали участие мастера из Грузии. В XVIII в. грузинский поэт
Давид Гурамишвили жил в Украине, а в начале ХХ в. поэтесса Леся Украинка жила и
создавала свои поэтические шедевры в Грузии. Яркими примерами культурного диалога
являются перевод на украинский язык поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», осуществленный Миколой Бажаном, литературная и переводческая деятельность
профессора Рауля Чилачава, поэта и литературоведа, ставшего гражданином Украины.
Взаимосвязью двух народов, примером межкультурных коммуникаций, несомненно,
является творческая деятельность молодого украинского поэта Пантелеймона Петренко,
который в 1932 году вместе с матерью приехал из Киева в Грузию, сначала обосновался
в Батуми, а затем в Тбилиси. Здесь, как и в Киеве, он активно продолжал заниматься
поэтической и переводческой деятельностью. В Тбилиси молодой поэт быстро вошел в
круг поэтов, литераторов, художников, познакомился с Константинэ Гамсахурдиа, Галактионом Табидзе, Тицианом Табидзе, Серго Кобуладзе, Ладо Гудиашвили, с которыми у
него сложились добрые отношения.
В 1934 году в Грузии было принято решение о праздновании 750-летия со дня рождения великого грузинского поэта Шота Руставели и переводе поэмы «Витязь в тигровой
шкуре» на языки народов СССР. П.Петренко, который не был новичком в деле перевода,
решил попробовать свои силы в грандиозном проекте и начал работу над отрывком из
«Витязя в тигровой шкуре» – «Завещанием Автандила». Не владея грузинским языком,
он работал с подстрочником поэмы Руставели. Петренко познакомился с руствелологом, поэтом и переводчиком Константином Чичинадзе, в сотрудничестве с которым приступил к работе над переводом поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Его переводческая
работа продолжалась два года, а первые отрывки перевода были опубликованы в газете
«На рубеже Востока» 23 октября 1934 года, затем последовали продолжения в газетных
публикациях. В Союзе писателей Грузии состоялось обсуждение петренковского перевода, читались отдельные главы, которые сопоставлялись с оригиналом и переводом Бальмонта. Большинство отзывов были положительными, литературная критика в газетах и
журналах также была в основном доброжелательной. Академик И. Орбели, С. Коцюбинский, В. Цулукидзе и другие отмечали несомненные достоинства перевода Петренко.
Но в апреле 1936 года произошло несчастье: Пантейлемон упал со строящегося моста
в Куру, которая навеки поглотила юношу в своих водах. Чтоб довести до конца свой
колоссальный труд, работы ему оставалось лишь на месяц, но бессмысленная смерть
внезапно и бесследно унесла его. Талантливому поэту было всего 28 лет.
Пантейлемон Петренко не успел завершить работу над поэмой Руставели – непереведенной осталась 141 строфа, поэтому, бережно сохраняя стиль погибшего переводчика,
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поэт Б. Брик закончил дело, а К. Чичинадзе тщательно отредактировал весь перевод.
Трагическая гибель не позволила молодому поэту-переводчику увидеть результаты своего грандиозного труда, услышать добрые слова о своей работе [2].
Поэма «Витязь в тигровой шкуре» в переводе Петренко издавалась трижды: в 1938
[3], в 1939 [4] и в 1985 годах [5].
Сложнейшая задача, которая стояла перед молодым поэтом и которую он блестяще
выполнил за короткий срок, во многом осуществилась благодаря творческому сотрудничеству с Константином Чичинадзе. Чтобы переводить поэму Руставели, даже имея
хороший подстрочник, необходимо было осознать с помощью языковых образов, понять
тот текст, над которым шла работа, а потом выбрать необходимое слово, словосочетание. Следует отметить особенность позиции Петренко-переводчика, который работал
над текстом Руставели как соавтор творческого процесса, воссоздавал художественную
ткань поэмы на русском языке, пропуская через свое поэтическое сознание. «Переводчик в прозе раб, переводчик в стихах – соперник», – утверждал поэт и переводчик В.А.
Жуковский, и это выражение справедливо и в отношении Петренко.
Высокая поэтичность «Витязя в тигровой шкуре», абсолютная художественная ценность подтверждаются всеми эстетическими критериями. Для стиля Руставели характерна афористическая форма выражения мысли. Афористические строфы органически
связаны с общим ходом повествования и представляют собой своеобразные лирические
отступления и реминисценции. Примечателен тот факт, что в сборнике афоризмов Руставели, изданного на русском и немецком языках, из петренковского перевода отобрано
60 афоризмов [6].
Так как в стихотворном переводе очень трудно достичь уровня подлинника, переводчик стоит перед дилеммой: чем пожертвовать – точностью или художественностью? И
чем выше уровень мастерства переводчика, тем меньше потерь в процессе переложения
оригинала на другой язык. Мастерски использует Петренко прием аллитерации, создавая звуковую канву стиха. Перевод читается легко, хорошо запоминается. Как отмечала
критика, музыкальное впечатление, полученное от такого стихотворения, приближается
к шаири Шота.
Пантелеймон Петренко остался в памяти читателей как переводчик поэмы «Витязь
в тигровой шкуре». Но профессиональные литературоведы не обходят вниманием личность поэта и его переводческий труд. Рауль Чилачава, познакомившись с переводом
Руставели, был поражен необыкновенным поэтическим мастерством Петренко. Результатом изучения и анализа перевода явилась успешная научная работа Р. Чилачава – диссертация, а затем и монография «Лебединая песня Пантелеймона Петренко» [7].
В 2008 году в Санкт-Петербурге вышло в свет коллекционное издание поэмы Шота
Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Билингвистическое издание бессмертной поэмы
представляет собой оригинал текста и русский подстрочник Соломона Иорданишвили.
В приложени – главы из поэмы в переводах Константина Бальмонта, Пантелеймона
Петренко, Шалвы Нуцубидзе и Николая Заболоцкого. Читатель получил возможность
сравнивать варианты переводов и сделать выбор в пользу того или иного переводчика.
Этот российско-грузинский издательский проект был приурочен к 295-летию первого
печатного издания поэмы, 270-летию со дня смерти царя Вахтанга VI – первого издателя
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и комментатора «Витязя в тигровой шкуре», но 2008 год – одновременно и год столетия
со дня рождения Пантелеймона Петренко.
20 января 2009 года столетие со дня рождения поэта в Тбилиси отметили международной научной конференцией «Украинцы – переводчики «Витязя в тигровой шкуре», организованной по инициативе Союза журналистов «Дом грузино-украинской
прессы и книги», Института украиноведения Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили, Тбилисской грузино-украинской школы имени М. Грушевского при участии Посольства Украины в Грузии [8]. К этому юбилею вышел сборник «Обiрвана струна», который представил поэта Петренко в его
оригинальных стихах, переводах французских поэтов-символистов, грузинских
поэтов, рисунках. Впервые любители поэзии увидели собственный, самобытный
текст Пантелеймона Петренко, краткий вариант издания, задуманного некогда самим поэтом. В одном из стихотворений прекрасно передано чувство приобщения
поэта к грузинской действительности, полной новыми друзьями и новыми музами
(сохранена авторская пунктуация):
Уехал я за много верст
От горя и печали
Чтоб в дреме лечь в ковровый ворс
Усталыми очами
Ах, добрый и любимый друг
Неужто наяву всё
В мучительно знакомый круг
Муз милых я вернулся
И незнакомые друзья
Мне отворили двери
И дружно встретили меня
Все те, в кого я верил
Чудесный друг, я счастлив тут
И вести жду оттуда
Где кони бронзовые ржут
Взирая в облак груды
18-ХП-1932 Тифлис [9:40].
Пантелеймон Петренко, поэт и переводчик, постепенно возвращается к нам, но предстоит еще многое сделать, чтобы все его литературное наследие было опубликовано.
Диалог культур и цивилизаций, религий и традиций продолжается, и хочется надеяться, что в конечном счете он приведет к положительному результату, к прогрессу всего
человечества, во благо и единение всех людей на нашей планете.
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ACCULTURATION AND SECOND LANGUAGE LEARNING
В статье рассматриваются основные аспекты явления аккультурации: ее типы и
этапы. Также предпринимается попытка соотнести уровень владения иностранным
языком с этапом аккультурации.
Ключевые слова: аккультурация, культурный шок, культурный стресс, аномия, пиджинизация, порог аккультурации
У статті розглядаються основні аспекти явища акультурації: її типи й етапи.
Також здійснюється спроба співвіднести рівень володіння іноземною мовою з етапом
акультурації.
© Alexeyeva I.O., 2009
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Ключові слова: акультурація, культурний шок, культурний стрес, аномія, піджинізація, поріг акультурації.
The notion global village leaves no doubts as to the fact that the world is becoming a small
place: people move around. Migrants come out of all the strata – from manual workers to
intellectuals. Still, all humans are essentially the same: when abroad, everyone has to undergo
the process of acculturation. The topicality of the article lies in the necessity to present
acculturation as psychological, social, and linguistic phenomena.
In the beginning of the 20th century acculturation was viewed as result of a long contact
between groups that represent different cultures when initial cultural patterns of the both groups
change (depending on proportional representation of interacting groups). It used to be believed
that acculturation occurs automatically, leading to mutual cultural immersion and cultural and
ethnic homogeneity. The result of acculturation was considered dependent on the number of
participants in interacting groups (e.g. America as melting pot).
However, scholars gradually refused to see acculturation as a group phenomenon and
started to treat it on the level of individual psychology. According to the new interpretation,
acculturation has come to be viewed as changes in value systems, behaviour and an individual’s
social patterns. At present, the term ‘acculturation’ is used to denote the process and the results
of mutual cultural influence, where all or part of representatives of one culture (recipients)
borrow norms, values and customs of the other culture (donor-culture). The goal of the article
lies in considering the main aspects of acculturation. The object of the given article is the
phenomenon of acculturation. Types and stages of acculturation and their correlation with
stages of mastering of a second language are the subject of the research.
Research into acculturation became particularly intensive in the end of the 20th century. It is
explained by a migration boom that is characteristic of today’s world. By some estimates, more
than 100 million people live now outside the country of origin.
Main forms of acculturation. In the process of acculturation, every human has simultaneously
to solve two problems – to preserve his/her own culture and to integrate into a new one. If we
use the degree of adaptation, its speed and voluntary/coercive nature, we will arrive at the
following classification:
•
•
•
•

•
•

enculturation. It occurs in childhood, when «foreign» replaces blank spots (tabula rasa);
there is no interaction between native and foreign cultures;
acculturation. Adaptation occurs gradually and native culture is mainly retained;
assimilation. Important elements of native culture are voluntarily replaced with elements
from foreign culture;
accommodation. It is treated as conscious adaptation of native culture (significantly
simplified) to real or imagined foreign culture. Language accommodation (slow speech,
simplified syntax and limited vocabulary) is probably one of the most studied peculiarities
of accommodation;
discrimination. Here, foreign is consistently separated from native culture;
segregation. Segregation (also referred to as ghettoization) is isolation of a foreign culture
within the framework of native culture;
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•
•
•
•

isolation. Elements of a foreign culture are meticulously isolated from native culture (e.g.
isolation was the cultural policy in medieval Japan, in the USSR and still is enforced in
North Korea);
annexation. It presupposes inclusion of a foreign culture into native culture. This process
is usually accompanied by rapid and forced assimilation;
expansion. Here, native culture steps outside its borders;
expulsion. Elements of a foreign culture are rapidly and thoroughly eliminated from native
culture (e.g. persecution of Jews, ethnic cleansing in former Yugoslavia) [1: 114-115].

Scholars used to believe that the best strategy of acculturation is complete assimilation with
a dominant culture. Today the goal of acculturation is thought to be integration that forms a
bi-cultural or multicultural personality, which is possible provided the interacting majority and
minority both choose this strategy: the integrating group is ready to accept values and beliefs
of the other culture, while the dominant group is ready to accept these people, to respect their
rights, values, and to adapt social institutions to the minority’s needs.
Results of acculturation. The essential result and the goal of acculturation is long-term
adaptation to life in a culture. It is characterized by relatively stable changes in individual and
group consciousness in response to requirements of the environment. Adaptation is usually
considered in two aspects – psychological and socio-cultural.
Psychological adaptation is psychological well-being in a new culture. It is expressed in
the feeling of satisfaction, psychological health as well as a clear-cut feeling of personal or
cultural identity.
Socio-cultural adaptation lies in that an individual starts to circulate without difficulties
within a new culture and society, cope with everyday problems in family, everyday routine, at
work or school. Since one of the most important indicators of successful adaptation is a job, i.e.
satisfaction from it and prosperity, we may also speak of economic adaptation.
Adaptation results depend both on psychological and socio-cultural factors that are rather
tightly intertwined. Psychological adaptation depends on a type of personality, an individual’s
life experience as well as on social support.
The process of acculturation may be viewed as acquisition of communicative skills in a
new culture, resulting from long communicative experience. Any communication has three
interrelated aspects – cognitive, affective and behavioural.
Acculturation presupposes first of all the most fundamental changes in cognitive structures,
i.e. modifications in the person’s worldview. It is differences in the worldview, in categorization
and interpretation of experience that serve as basis for cultural differences. At first, the individual
finds foreigners’ mentality strange and incomprehensible, since he/she is not acquainted with
their cognitive system. The more the individual gets to know the culture, the more he/she
expands his/her ability to cognize in general. The opposite is also true. The more developed is
one’s cognitive system, the more ability to understand other cultures one shows.
In order to have fruitful relations with people of other cultures, one should not only
understand their cultures rationally but also one should share their feelings, i.e. one should
perceive a culture on the affective level. To achieve this, one should know which emotional
expressions and reactions one can produce, since every society has a certain criterion for
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emotions. When the individual achieves a necessary level of adaptation to a different affective
orientation, he/she may share with people of this culture humour, fun, admiration as well as
anger, pain and disappointment.
The decisive factor in adaptation is acquisition of skills and knowledge how to act in
everyday situations. The skills are subdivided into technical, important for every society
member (shopping, tax payment, etc.) and social that are usually less specific than technical
and are more difficult to master. Even native speakers, who play their social ‘roles’ naturally,
can explain very rarely what, how and why they act in a certain way.
Complete adaptation means that all the three aspects of communication take place
simultaneously, in co-ordination and balance. In the process of adaptation to new cultures,
people usually feel lack of one or several of these aspects, which results in poor balancing and
co-ordination. For example, one may know a lot about a culture but may lack contact on the
affective level. If this gap is huge, one may be unable to adapt.
Acculturation stages. When the individual leaves his/her usual cultural environment and
finds himself/herself in a different culture, he/she always has to get over a spectrum of new
feelings. Many of the feelings will be unexpected and sometimes very strong, they may spur
misunderstanding and even hostility to the new culture. The discovery that others deal with a
familiar problem differently from the way you deal with it can be disturbing and exciting at
the same time. Even everyday routine trifles, such as absence in shops of habitual foodstuffs or
different opening hours, left-hand traffic etc. may become a source of irritation.
In particular, a lot of misunderstandings occur about dishes of national cuisine and some
patterns of everyday behaviour. Germans, for instance, have a dish called Himmel und Erde
(«heaven and earth») and take much pride in it. It contains mashed apples (heaven) and mashed
potatoes (earth), lying side by side on one plate. These products agree rather badly with each other,
and one may feel discomfort unless one’s stomach is used to such cuisine. Actually, gastronomic
differences are usually the first to be noticed and native food is probably the first to be missed,
when abroad. Cf.: «С едой у меня [in Germany – I.A.] тоже долго не ладилось, я уже научилась пересаживаться с «убана» на «есбан», покупать проездную карточку на «Zoo»,
а русскому проще защитить диссертацию, чем, бросив деньги в автомат для проездных,
нажать нужную кнопку. Я уже привыкла к тому, что если вода или свет не выключаются
тем способом, которым включались, то не надо звать горничную и извиняться, что «вот
у меня тут сломалось», а ждать, что через минуту само выключится. Я уже вошла в то,
что разговорный немецкий отличается от выученного не меньше, чем английский от американского; научилась передвигаться в пространстве не как туристический Мармеладов,
которому на самом деле некуда идти и каждую секунду он выглядит как лошадь на витрине; но бродить километрами супермаркетов так и осталось для меня пыткой. Все эти
баночки, флакончики, коробочки и пакетики не вызывали отделения желудочного сока.
Они были чужие, они были фиктивные, казалось, что употреблять их внутрь так же не
физиологично, как трахаться с инопланетянами. Мне было невкусно везде – в гостях, гостинице, ресторане, буфете» [2: 139-140]; «…мы с Карен написали книгу о русской кухне.
(…) Это, конечно, адаптация для местных условий, поэтому ее должна была писать англичанка. Здесь из-за разницы климатических условий и энергетической отдачи едят во
много раз меньше… Все наши рецепты и порции пришлось уменьшать и утоньшать. Вот,
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например, приходит к нам в гости один профессор, мы ему подаем гречневую кашу в лучшем виде, он застыл и говорит: «Это же корм для животных!» А теперь, как специалист по
кулинарии, я хочу произнести речь в защиту макарон. В нашей стране происходит чудовищное надругательство над макаронами, и я, как человек, живший в Италии и понявший
макаронную культуру, хочу спасти ее от русской дискредитации (…) Мы привыкли относиться к макаронам, как к чему-то, связанному с армейско-пионерско-лагерной столовой.
Только в Италии я понял, как важно макароны не переваривать; это целое искусство, когда
стоит повар и, сдвинув брови, пробует макароны. Готовые макароны как бы еще твердые,
но уже мягкие; они сварены «аль-денте», то есть «не зубок», я не побоялся бы сравнить
их с грудью молодой женщины. Макароны в Италии варят от восьми до четырнадцати
минут. Макароны, вермишель – это все итальянские фамилии фабрикантов, придумавших
свой сорт. Господа Макарони, Вермичелли, Фузили, Равиоли – создатели общей культуры
под названием «паста». На моих глазах однажды произошло столкновение двух культур:
культуры нашей, маннокашной-пионерской и «паста». Я наблюдал это, когда приехавший
из Ленинграда эмигрант подрабатывал в местном ресторане на мытье посуды. Когда начался обед, ему принесли спагетти и спрашивают, какой тебе соус. Он говорит: мне этого не
надо, дайте молочка и сахара. Залил все это молоком, посыпал сахаром и размял ложкой,
а потом уплел на глазах у изумленных итальянцев. Клянусь вам, что остановились все
рестораны на улице, потому что народ сбежался посмотреть на него, у некоторых в глазах
стояли слезы жалости. Такого в Италии за двести пятьдесят лет производства макарон не
видели» [3:153-154].
The notion of culture shock was introduced by an American scholar K.Oberg in 1960 when
he noticed that entering a new culture is accompanied by a number of unpleasant feelings.
Culture shock is associated with feelings in the learner of estrangement, anger, hostility,
indecision, frustration, unhappiness, sadness, loneliness, homesickness, and even physical
illness. The person suffering culture shock, views his/her own new world with resentment, and
alterates between being angry at others for not understanding him/her and being filled with selfpity. In other words, the symptoms of culture shock are
•
•
•
•
•
•

stress, caused by efforts to achieve psychological adaptation;
feeling of loss of friends, status, profession, property;
feeling of loneliness (estrangement) in a new culture that may be transformed into rejection
of this culture;
breach of role expectations and self-identity;
anxiety that transforms into indignation and disgust caused by awareness of cultural
differences;
feeling of inferiority, caused by inability to cope with the situation.

The main cause of culture shock is cultural differences. Each culture contains a number
of symbols and images, behavioural stereotypes that help the individual to act automatically
in various situations. In a new culture, the usual orientation system becomes inadequate, since
it is based on different symbols, ideas, stereotypes, norms and values. In other words, culture
shock is a form of anxiety that results from the loss of commonly perceived and understood
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signs and symbols of social intercourse. The individual undergoing culture shock reflects
his/her anxiety and nervousness with cultural differences through any number of defensive
mechanisms: repression, regression, isolation and rejection. These defensive attitudes speak,
in behavioural terms, of a basic underlying insecurity which may encompass loneliness, anger
and frustration. With the familiar props, cues, and clues of cultural understanding removed,
the individual becomes disoriented, afraid of, and alienated from the things that he/she knows
and understands. (There is one more term, «culture bump» that should be differentiated from
«culture shock». A culture bump occurs when an individual from one culture finds himself
or herself in a different, strange, or uncomfortable situation when interacting with persons of
a different culture. This phenomenon results from a difference in the way people from one
culture behave in a particular situation from people in another culture [4:170].)
Culture shock is closely related to communication. Everybody perceives their ability to
communicate as something usual and does not realize how important this ability is. Unsuccessful
communication brings about pain and disappointment. The realization does not, however, lead
to awareness of one’s own inability to adequately communicate. The matter is not about the
lack of language competence but about the ability to decipher cultural information of a different
cultural environment. Reasons for communicative failures lie in the lack of psychological
compatibility with native speakers, the inability to understand and accept their values.
Despite painful feelings, culture shock has also positive consequences. Modern scientists
view it as normal reaction, as part of the usual process of adaptation to new conditions. Moreover,
due to culture shock, the individual acquires knowledge about a new culture and behaviour
patterns, becomes more developed culturally. Therefore, since the early 90s, specialists have
preferred speaking of acculturation stress rather than culture shock.
It is feasible to think of acculturation stress as one of five successive stages of acculturation
(a so-called U-line). The first stage is the period of excitement and euphoria over the newness
of the surroundings. This stage is called «honeymoon». The majority of people going abroad
are full of optimism and hope. Still, this period does not last long.
The second stage – culture shock proper – emerges as the individual feels the intrusion of
more and more cultural differences into his/her own image of self and security. At this stage
the individual relies on and seeks out the support of his/her fellow countrymen in the second
culture, taking solace in complaining about local customs and traditions, seeking escape from
his/her predicament. Psychological factors, caused by lack of understanding on the part of locals,
become more important. As a result, one feels disappointed, frustrated and even depressed. These
are actually symptoms of culture shock. That is why many migrants try to escape from reality
communicating mainly with their fellow countrymen and complaining about life.
The third stage is critical, as culture shock reaches its peak. It may lead to somatic and
psychic disorders. A part of migrants give in and return home. The majority, however, manages
to overcome cultural differences, learn the language, get to know the local culture, make new
friends where they find support.
The fourth stage is one of gradual, and at first tentative recovery. This stage is typified by
culture stress: some problems of acculturation are solved while other problems continue for
some time. The person begins to accept the differences in thinking and feeling that surround
him/her, slowly becoming more empathic with the persons in the second culture.
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The fifth stage represents near or full recovery, either assimilation or adaptation,
acceptance of the new culture and self-confidence in the «new» person that has developed
in this culture. The process of adaptation may last from several months up to four or five
years.
Thus, we get a U-like line of culture shock development. The U-line is characterized
by the following stages: good, worse, bad, better, good.
One should also mention the notion of anomie (i.e. feeling of social uncertainty and
dissatisfaction). As an individual begins to lose some of the ties of his/her native culture
and adapt to the second culture, he/she experiences feelings of chagrin or regret, mixed
with the fearful anticipation of entering a new group. Anomie might be described as
the first symptom of the third stage of acculturation stress, a feeling of homelessness,
where the individual feels neither bound firmly to his/her own culture nor fully adapted
to the second culture. The strongest dose of anomie is experienced when linguistically a
person begins to «master» a foreign language. The mixture of anomie and increased skill
in the language sometimes leads persons to revert or to «regress» back to their native
language – seek out situations in which they could speak it. Such an urge corresponds
to the tentativeness of the third stage of acculturation stress – periodic reversion to the
escape mechanisms acquired in the stage of culture shock. Only until the person is well
into the third stage, do feelings of anomie decrease as the learner is «over the hump» in
the transition from one culture to another.
Interestingly, when successfully adapted people return home, they have to face the
need of reverse adaptation (re-adaptation) to their own culture. They are believed to
undergo «return shock». It reproduces to a certain extent a U-line: at first, people are
happy to return, to meet friends but then start to notice some features of the native culture
that seem strange and unusual, and only then do they adapt to their previous lifestyle.
Acculturation and second language acquisition. Second language learning and second
culture learning are sometimes likened to schizophrenia, where social encounters become
inherently threatening, and defense mechanisms are employed to reduce the trauma.
Virtually every encounter with people in a foreign culture is an «intense relationship» in
which tremendous effort is expended to keep communication from breaking down.
We will consider stages of acculturation in their relation to second language acquisition.
One should remember that perfect knowledge of a foreign language is rare. People who
come to live for different reasons in other cultures, have to master their language as
well. More often than not, the result of language contact appears to be pidginization,
where communicants end up speaking a hybrid language that is functional only for dayto-day interaction, for business ‘on the street’. The grammar and vocabulary are always
highly restricted. Of particular importance here is that the person who speaks a pidgin is
stigmatized. The language itself is frozen; it does not develop into a fully communicative,
elaborated code. In like manner, the speakers of the pidgin are, by definition, «fossilized»
(i.e. fixed in one place, highly resistant to change) both linguistically and socially.
One of the possible models of acculturation entails four stages:
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•

•

•

•

•

Tourist. The early stage, in which the new culture is almost totally inaccessible; the
phase often referred to as entailing some degree of culture shock. The spoken language
might be termed «phrasebookese». People draw extensively on the first language
strategies and resources.
Survivor. The stage of functional language and functional understanding of the culture.
One must pass through this stage to be considered an educated, competent speaker of
the language. Many do not. For example, manual labor jobs often require little more
than «survivor» competence in language and culture. To remain at this stage is to speak
something akin to a ‘pidgin’.
ACCULTURATION THRESHOLD
Immigrant. The degree of acculturation we expect of an educated learner, one who
is literate in his/her own language. It is the stage reached by most literate people
who spend an extended period of time working and living in a foreign country. Most,
however, do not progress beyond this stage.
Citizen. The stage that is almost at the level of the native speaker, in which one has
acculturated to the degree that one is only rarely tripped up by the subtleties of the
language and culture. We would expect this person to have both pronunciation and
gestures very similar to those of natives.

The studies suggest that the biggest «leap» is between stages 2 and 3 (what is termed
the acculturation threshold). In the first two stages, the learner is psychologically still
anchored to the first-language identity. The transition from stage two to stage three is
crucial in that regard. (It is interesting, in this connection, how the acculturation stages
correspond to Abraham Maslow’s hierarchy of «human needs»: the need for food and
security corresponds to stage 1, the need to develop a clear sense of identity – to stage 2,
need of self-esteem – to stage 3, and self-actualization – to stage 4.)
One’s experience of acculturation very much depends on the psychological health
of the first language ego. If learners have strong self-esteem in their own culture, their
chances of becoming true «citizens» of another culture are enhanced significantly.
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье раскрывается взаимосвязь иностранного языка с развитием у учащихся общечеловеческих ценностей. Главная идея статьи заключается в том, что иностранный
язык является не только компонентом изучения культуры страны данного языка, но
представляет собой ключевое звено в воспитании эрудированной личности в контексте
диалога культур.
Статья открывает возможности для дальнейшего исследования сферы межкультурной коммуникации, диалога культур и развития общечеловеческих ценностей.
Ключевые слова: диалог культур, воспитание личности, общечеловеческие ценности.
The close relation between foreign language and development of human values among
pupils is considered in the article. The general idea of the article is that a foreign language
is not only a component of culture studying, but it also can be pointed out as one of the most
significant items in the bringing up a well educated personality in context of culture dialogue.
The possibilities for further investigation of cross-cultural communication, culture dialogue
and development of human values are revealed in article.
Key words: culture dialogue, bringing up a well educated personality and human values.
Стаття розкриває взаємозв'язок між вивченням іноземної мови та формуванням у
школярів загальнолюдських цінностей. Головна ідея статті полягає в тому, що іноземна
мова є не лише компонентом вивчення культури країни цієї мови, але являє собою ключову ланку в процесі виховання ерудованої особистості в контексті діалогу культур.
Стаття вказує на можливість подальших досліджень у царині міжкультурної комунікації, діалогу культур та розвитку загальнолюдських цінностей.
Ключові слова: діалог культур, виховання особистості, загальнолюдські цінності.
Современная социокультурная ситуация, определена глобальными интеграционными
процессами, массовыми миграциями, активизацией международных связей, расширением
информационного пространства, указывает на необходимость межкультурного диалога и
уважения разнообразия, которые являются основополагающими элементами современных
цивилизованных отношений. Социокультурное образование становится для обучаемых не
только ключом к образу жизни конкретных соизучаемых стран, стилей жизни их народов, богатству их культуры, но и ключом осознанию универсального (общетеоретического), особенного (континентального регионального и цивилизованного) и специфического
(национально-культурного) и их взаимодействия. Очевидно, что явления реальной действительности, воспринимаемые человеком в процессе деятельности и общении, отображаются в его сознании, фиксируя причинные связи явлений и эмоций, и картина мира
меняется от одной культуры к другой. В начале третьего тысячелетия страны – члены
© Ткачева Е.А., Резник Н.В., 2009
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ЮНЕСКО единодушно приняли Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, которая утверждает межкультурный диалог в качестве наилучшей гарантии мира.
Особая роль в овладении межкультурным диалогом отводится образованию. Современное образование призвано способствовать ментальной совместимости людей, уважению, принятию и пониманию различных культур, являющихся условиями движения
человечества к духовной интеграции.
Особенно интенсивное распространение межкультурный диалог получил в практике преподавания иностранных языков. Значительный вклад в исследование интеграции
компонентов культуры в процесс обучения иностранным языкам внесли Н.Д. Гальскова,
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, В.П. Сысоев, С.Г. ТерМинасова, И.И. Халеева и др.
Предмет «иностранный язык» занимает в этом ряду особое место. Он не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности
своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию учащихся в контексте «диалога культур».
Анализ научных исследований и практики преподавания иностранного языка указывают
наряд компонентов, развивающих диалог культур и изучение иностранного языка:
– между глобальной проблемой взаимоотношений людей как представителей разных
народов и культур и необходимостью межкультурного диалога, который способствует
их взаимопониманию и взаимообогащению; – между потребностью современного общества в педагогах гуманистической направленности, способных выстраивать продуктивное общение, принимать и понимать иные культурные позиции и ценности, и недостаточной общекультурной подготовкой в вузе;
– между современными требованиями, предъявляемыми к уровню развития умений межкультурного общения на иностранном языке, и реальными возможностями
выпускников педагогического вуза;
– между осознанием значимости проблемы межкультурного диалога и недостаточной разработанностью теоретических основ и методики реализации межкультурного
диалога в учебном процессе педагогического вуза.
Привлечение в учебно-воспитательный процесс материалов культуры резко
повышает мотивацию учения, что чрезвычайно важно, так как учение без мотивации
неэффективно. Приобщение к материалам культуры содействует познавательной мотивации, т.е. учащиеся не только осваивают программный материал, но и знакомятся с
неизвестными фактами культуры, что, несомненно, вызывает их интерес. Поэтому процесс обучения с учётом интересов школьников становится особенно эффективным.
Одним из путей обучения иностранному языку и воспитания учащихся в контексте
«диалога культур» считаю ставшую в последнее время популярным метод обучения в
сотрудничестве.
В связи с обозначенными проблемами при создании и работе команды учащихся большое
внимание должно уделяться выработке ведущих принципов совместной деятельности. На
наш взгляд, при организации сотрудничества необходимо учитывать следующие факторы:
• психологическая совместимость (члены команды должны испытывать взаимное
уважение в личном и профессиональном плане и стремиться к сотрудничеству);
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• взаимопонимание (осознание членами команды цели обучения и стремление ее достичь);
• координированность усилий (субъект обучения – студент – значим для всех членов команды; умение открыто обсуждать разногласия, быть готовыми к изменениям
собственных подходов к обучению);
• равный статус преподавателей в распределении функций и ответственности за
принимаемые решения.
Однако организационное обеспечение совместного обучения студентов иностранному
языку – это лишь одна сторона. Вторая связана с определением содержательной направленности профессионального иноязычного обучения и конструированием деятельности.
Умение общаться в рамках диалога культур требует наличия у учащегося многих
частных, довольно трудно формируемых, умений: 1) умение ставить себя на место других, 2) умение проявлять инициативу на установление межкультурного контакта, 3)
умение прогнозировать и распознавать социокультурные пробелы, ведущие к недопониманию, 4) умение принимать на себя ответственность за устранение всевозможного
кросс-культурного недопонимания, 5) умение проявлять дипломатичность с целью поддержания диалога культур в духе мира, 6) умение выступать в качестве полноценных
представителей родной культуры, 7) умение самообучаться функционировать самостоятельно в поликультурном мире, используя социокультурные стратегии. Такой уровень
владения иностранным языком, наверно, можно считать идеальным. Конечно, к идеалу
следует постоянно стремиться. Но те, кто реально подходит к процессу обучения школьников иностранным языкам, обязательно увидит, насколько этот идеальный уровень далеко стоит от возможностей учащихся.
В данной работе мы попытаемся продемонстрировать реализацию идеи обучения и
воспитания в контексте «диалога культур» на примере организации учебной деятельности при использовании метода проектов по темы «Travelling». Принцип метода проектов реализуется в следующих приемах ролевого общения; дискурса; стимулирования
речемыслительной деятельности средствами ТСО (компьютерные программы); самоконтроля, взаимоконтроля и.т.д.
Каждая группа самостоятельно выбирает вид путешествия и его маршрут, страну для
путешествия. Первоначально изучаются культура и обычаи страны. Все участники могут
общаться между собой как в группе, так и за ее пределами. Такой урок имеет цель чисто
речевую практику (лексика заранее выучена) на иностранном языке, коммуникативная
деятельность. Основное требование – активность каждого, но по своим возможностям.
Задачи группе ставит преподаватель. Задачи конкретные. Группа изначально имеет как
бы вторую задачу – академическую (достижение познавательной, творческой цели). Обе
они важны! Индивидуальная самостоятельная работа при организации учебной деятельности по технологии сотрудничества становится как бы исходной частью самостоятельной, коллективной деятельности. Ее результат влияет на результат групповой работы, но
и вбирает в себя результаты работы других учащихся.
Однако недостаточно лишь организовать такую работу, дать задачи. Проблемы мотивации самостоятельной учебной деятельности не менее важна. Но такая же работа
позволяет получение помощи, это хороший стимул для коммуникации.
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Основные идеи обучения сотрудничества (общность целей и задач, индивидуальная ответственность, равные шансы на успех) дают преподавателю возможность
ориентироваться на каждого учащегося. Это и есть личностно – ориентированный
подход в условиях классно-урочной системы. Такое обучение и есть сознательное
общение, познание. Трудно, что бы учащиеся общались в малой группе на иностранном языке, но постепенно это достигается, увеличивается время устной и речевой
практики каждого.
В современном образовании все большую роль надо уделять на работу с новой информацией. Важно уметь ее добывать, самостоятельно осмысливать, делать выводы, решать проблемы. Обучение в сотрудничестве способно помочь в формировании всех этих
учений и также способствует развитию «диалога культур».
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качественная модальность (аспект «формально»)
в условиях конвенционального общения
У статті розглядається вплив умов конвенціонального спілкування на реалізацію якісної модальності та аналізуються найбільш типові варіанти розвитку комунікативного акту. Визначені позамовні фактори, які сприяють збереженню аспекту
«формально»у ході спілкування або спричиняють його перехід у категорію «довірчо».
Ключові слова: якісна модальність, конвенціональне спілкування, категорія «формально».
В статье рассматривается влияние условий конвенционального общения на реализацию качественной модальности и анализируются наиболее типичные варианты
развития коммуникативного акта. Установлены неязыковые факторы, которые способствуют сохранению аспекта «формально» в ходе общения либо обусловливают его
переход в категорию «доверительно».
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Ключевые слова: качественная модальность, конвенциональное общение, категория «формально».
The article studies the influence of conventional communication on qualitative modality
realization and analyses a number of patterns typical to the development of communicative
acts. Non-verbal facts that maintain a «formal conversation» category within interaction or
transform it into a «friendly conversation» category are defined.
Key words: qualitative modality, conventional communication, a «formal conversation»
category.
Общая направленность современной прагмалингвистики на исследование коммуникативного аспекта языка и функционирование языковых форм в различных ситуациях
общения обусловливает актуальность данного исследования. Динамичный характер
дискурса, его способность к варьированию, коммуникативная направленность создает
благоприятную среду для формирования смысла высказывания в результате совместных
усилий партнеров. Теория коммуникации выдвигает в фокус лингвистического внимания речевую интеракцию, выявление ее закономерностей с учетом антропоцентрического фактора. Таким образом, сами участники коммуникации с присущими им
индивидуальными характеристиками становятся важным фактором, определяющим как
построение речи в целом, так и выбор синтаксических средств в частности. Ряд наших
научных работ был посвящен анализу специфически оформленных структур, носящих
экспликационный характер подачи информации при реализации различных подсистем
диалогической модальности [1: 44-52; 2; 3; 4]. Цель данной статьи – выявить и проанализировать особенности коммуникативного акта (КА) в условиях конвенционального общения. Объектом выступает качественная модальность (аспект «формально»), а выбор
партнерами наиболее типичных речевых стратегий и тактик составляет предмет нашей
статьи. Интегративный подход к исследуемой проблеме позволил установить взаимосвязь конвенционального общения и данной подсистемы диалогической модальности (на
материале современной английской речи), в чем и состоит научная новизна работы.
Иллюстративным материалом служат формально избыточные высказывания различных
структурно-семантических типов.
Система отношений между участниками общения представляет собой качественную
модальность и рассматривает эти отношения по следующим аспектам: «формально»,
«доверительно», «конфликтно» [5: 92]. В свою очередь, на формирование характера взаимоотношений оказывают влияние: а)особенности интеллектуального, эмоционального,
эстетического развития; б)наличие предыдущего совместного опыта речевого общения
и его качество; в) наличие опыта предыдущей совместной деятельности; г) постоянные
роли коммуникантов, определяемые их социальным положением, ролью в семье, профессией; д) тема речи.
Модальность «формально» характерна для диалогов незнакомых или малознакомых
людей, которые могут иметь как разные так и одинаковые социальные статусы. Эта подсистема реализуется через конвенциональное общение, что предусматривает вежливые,
социально-принятые нормы речевого поведения, и основными критериями которого
являются некатегоричность и имплицитность [6: 40]. Говорящий ограничен в возмож164

ностях высказать свое отношение, оценку, мнение по поводу определенных вещей. Так,
например, в ситуации непосредственного конвенционального общения личность адресата, его физиологические особенности, врожденные способности могут быть оценены
только положительно.
Вежливость, как один из признаков такого общения, представлена сферой позитивной вежливости (демонстрация внимания, комплименты, взаимное подчинение) и сферой негативной вежливости (дистанцирование, формальное соблюдение условностей,
сдержанность, тактика уклонения от разговора) [7: 21; 8].
Однако в конвенциональном общении также недопустимо полное игнорирование
собственных интересов; коммуниканты должны их отстаивать, стараясь при этом максимально смягчить свои высказывания. В частности, предпочтение отдается речевым актам с мягкой аргументацией, которые включают: вежливое несогласие; завуалированную
собственную точку зрения (например, ссылка на авторитетный источник, общеизвестные
факты, использование крылатых выражений); речевые акты со значением неуверенности, сомнения, в которых часто используется повтор [9].
GEORGE:/…/ So, what’s the news? LINDSAY: Well… GEORGE: You’d better tell me.
LINDSAY: It’s good. It’s good. It isn’t bad. No really it’s fine. (She smiles apologetically) It isn’t bad.
Honestly. I mean, it’s complex. It’s as you already know it is (Hare D. The Absence of War: 60).
Формальность отношений обусловлена социально-ролевыми статусами коммуникантов: Джордж – лидер политической партии и бос Линдсей, его советницы по связям
с общественностью. Она принесла факсы, содержащие отрицательное общественное
мнение о Джордже. Линдсей некатегорична в своей оценке ситуации, ее высказывания
можно расценивать как пример «социальной неправды (лжи)», которая направлена на
сохранение позитивного лица партнера по коммуникации и характерна для контекста
«начальник – подчиненный» [10: 117].
Если партнеры по коммуникации незнакомы или малознакомы, то, естественно, что
их взаимоотношения не несут на себе отпечаток их предыдущего совместного опыта
(речевого / неречевого), то есть мы говорим об отсутствии каких-либо отношений. Следовательно, ведущим для установления их отношений и придания им оттенка дружелюбности / недружелюбности является фактор их личного восприятия друг друга. Согласно
правилам и нормам речевого общения, коммуниканты должны соблюдать определенные
формальности, регламентирующие отбор вербальных знаков, способы развертывания
темы и степень проникновения в сферу личных интересов. Однако личное восприятие
или неприязнь говорящим и слушающим друг друга может привести к постепенному «размыванию» установленных границ и изменить общий официальный тон КА на
доверительный либо создать конфликтную ситуацию в диалоге. Таким образом, мы можем говорить о диалоге – сотрудничестве или диалоге – конфликте.
Jerry: And the Zoo is around sixty-fifth street; so, I’ve been walking north. Peter
(anxious to get back to his reading): Yes, it would seem so. Jerry: Good old north. Peter
(lightly, by reflex): Ha,ha! Jerry (after a slight pause). But not due north. Peter: I – well,
no, not due north; but we call it north. It’s northerly (Albee E. The Zoo Story: 19).
Диалог двух незнакомых людей, один из которых (Джерри) настаивает на разговоре, что
не нравится Питеру. Последний чувствует себя странно в данной ситуации, его раздражает
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фамильярность, с которой Джерри отвлекает его от занятия. Но, именно Питер соблюдает правила ведения диалога, формально поддерживая разговор.
Отобранные примеры наглядно показывают, что чем меньше заинтересованность
адресата, тем меньше он стремится взять на себя функции говорящего, ограничиваясь
минимальными замечаниями (сигналами речи) либо стремиться перевести ход разговора в другое русло. Он может также задавать какие-либо вопросы из вежливости, чтобы
имитировать участие в общении.
Peter: Look here, is this something about the Zoo? Jerry (distantly) : The what?
Peter: The Zoo. The Zoo. Something about the Zoo. Jerry: The Zoo. Peter: You’ve
mentioned it several times. Jerry (still distant, but returning abruptly): The Zoo? Oh, yes, the
Zoo. I was there before I came here. I told you that. (Albee E. The Zoo Story: 22)
Следующий пример также демонстрирует некатегоричность и сдержанность адресата, который, несмотря на неадекватное поведение свидетеля, пытается допросить его.
Своеобразное передразнивание манеры адресанта выражает некоторое недовольство фамильярностью Аттербоу, но обращение «sir» подчеркивает формальность и дистанцию
в их отношениях:
ATTERBOW: ‘By the Blue Hawaiian Waters’. INSPECTOR: What? ATTERBOW: You
won’t be hearing that from me, either/…/I’m very pleased to inform you. INSPECTOR: And
I’d be very pleased, sir, if you would inform me if there was any prior relationship between
yourself and the deceased (Potter D. Lipstick on Your Collar: 160).
В некоторых случаях, когда коммуниканты поверхностно знакомы или вообще не
знают друг друга, один из них может быть лично заинтересован в продолжении разговора (например, его партнер владеет какой-либо информацией) или в развитии дальнейших
отношений. В ходе КА речь оказывается одним из наиболее влиятельных средств, к которому прибегает коммуникант для успешной реализации своих интенций. Это могут быть
не только прямые вопросы, которые естественно предполагают продолжение разговора,
если его партнер соблюдает принцип кооперации в общении:
«Is your boss around?» «Do you mean Mr. Jackson?» «Is that Gladrags?» «I beg your
pardon?» «Black guy. Tall. Wears a lot of leather.» «Sounds like Mr. Jackson» (Collins J.
Hollywood Wives: 80).
Инициатор «сближения» может постараться преодолеть официальные границы и
придать диалогу неофициальный, доверительный тон. Это достигается не только за счет
определенного лексического состава высказываний, но и в силу придания им специфического синтаксического оформления. Например, использование высказываний неполной
синтаксической структуры и возможный обмен ими создает эффект того, что собеседники обладают общими знаниями, осведомлены по теме речи, понимают и подхватывают
мысли друг друга и тем самым преодолевают официальные ограничения относительно
формы речи, устанавливают личный контакт. Однако, усилия коммуниканта достигнут
своей цели только при условии, что и его партнер по КА также настроен на сотрудничество и стремится изменить официальный тон на доверительный:
Mr. Wilcher: I esteem Mrs. Monday very highly. Very highly indeed.
Mr. Jimson: She always had a something and so on. Mr. Wilcher: A true woman, Mr.
Jimson. Mr. Jimson: You’ve only got to look at her. Mr. Wilcher: The true old country
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stock. Mr. Jimson: Let’s say breed. Mr. Wilcher: So that Mrs. Monday was in no way
to blame. Mr. Jimson: Not for not being married. Certainly not. By no means, never. Mr.
Wilcher: A truly religious woman. Mr. Jimson: Yes, you might say Sara had some religion,
female religion (Cary J. The Horse’s Mouth: 228).
Будучи заинтересованным в благоприятном ходе КА, один из партнеров может
неумышленно нарушать правила ведения диалога двух незнакомых людей в официальной обстановке, так как стремится полностью завладеть вниманием своего собеседника, вызвать в нем сопереживание, привлечь его на свою сторону, то есть установить с
ним доверительные отношения. Коммуникант развивает тему речи, привнося в разговор информацию личного характера, способствующую, по его мнению, переходу от
нейтральных отношений к более близким.
«I think he was going to commit suicide last week.» «Do you?» «I don’t know. I don’t
know. And I’ve never mentioned it to a soul. But one night I got up… I saw a light in the
bathroom, and he was standing there just thinking… and with such a look on his face, Mr.
Brush, such a sad look. And now when he calls out in his sleep I think it’s about that /…/»
(Wilder Th. Heaven’s my Destination: 166)
Информация такого рода может привести к изменению общей темы КА или к возникновению ряда побочных тем, неуместных в данной ситуации общения. Но, с другой стороны, любая информация оказывает на адресата определенное воздействие.
Поэтому, при удачном стечении обстоятельств адресанту удается достигнуть своих
коммуникативных целей именно благодаря такому способу ведения диалога, который
изменяет качество отношений между партнерами.
Характерным элементом конвенционального общения являются комплименты, которые
подчеркивают положительную оценку адресата (его личностных качеств, поступков), демонстрируют доброжелательное отношение адресанта и могут способствовать переходу
диалогической модальности из категории «формально» в категорию «доверительно».
Vicarro: There’s a lot of you, but every bit of you is delicate. Choice. Delectable, I might
say. Flora: Huh? Vicarro: I mean you’re altogether lacking in any – coarseness. You’re
soft. Fine-fibered. And smooth (Williams T. 27 Wagons Full of Cotton: 185).
«I’m awfully sorry, but I guess tonight is not the night.» «Ah, what a pity. A beautiful young
man like you. New York is a terrible town for men. Maybe another night?» «Maybe another
night» (Shaw I. The Top of the Hill: 96). (разговор малознакомых мужчины и женщины,
которая пытается с ним сблизиться)
Ориентация на изучение функциональных аспектов речи вовлекает в сферу лингвистических исследований выявление прагматической значимости высказываний, поскольку успешная коммуникация – это правильное распознавание и понимание адресатом
истинных и скрытых намерений адресанта, тактики и стратегии его речевой деятельности. Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о тесной взаимосвязи и
влиянии условий конвенционального общения на реализацию аспекта «формально» и
о возможности перехода данной подсистемы диалогической модальности в категорию
«доверительно», что изменяет качество отношений между партнерами. В перспективе планируется изучение особенностей КА при реализации аспектов «доверительно» и
«конфликтно» качественной модальности.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
УДК 811.112.2`367

Долгополова Л.А.
(Киев, Украина)

СТАНОВЛЕНИЕ ИНФИНИТИВНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФОРМ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В статі розглядається питання про становлення й розвиток аналітичних форм
інфінітива у німецькій мові: визначено інвентар синтетичних й аналітичних форм
інфінітива різних епох; охарактеризовано структурно-семантичні ознаки аналітичних
форм і розвиток їх граматичних значень.
Ключові слова: інфінітив, аналітична форма, граматичне значення, дієслівна парадигма.
В статье рассматривается вопрос становления и развития аналитических форм
инфинитива в немецком языке: устанавливается инвентарь синтетических и аналитических форм инфинитива в различные периоды немецкого языка; охарактеризованы
структурно-семантические особенности аналитических форм и развитие их грамматических значений.
Ключевые слова: инфинитив, аналитическая форма, грамматическое значение, глагольная парадигма.
The article deals with the formation and evolution of analytical forms in German: the
synthetic and analytical forms of infinitive in historical periods are analyzed; their structural
and semantic features are described.
Key words: infinitive, analytical forms, grammar meaning, verbal paradigm.
В эволюции любого языка наряду с развитием словарного состава происходит и
усовершенствование системы грамматических знаков, представляющих собой мощный
языковой инструмент, при помощи которого происходит категоризация познавательного
опыта человека. Грамматические знаки несут информацию об определенном фрагменте
мира – деятельности человека во времени и пространстве, являющейся необходимым
условием восприятия и познания мира. Изучение изменений в грамматической системе
языка связано с решением вопроса об эволюции нашего познания окружающей действительности, а именно: восприятия времени и пространства в едином хронотопе [1: 286].
Актуальность данного исследования определяется возрастающим интересом к диахроническому анализу грамматических значений, что является отражением общей тенденции, характерной для современного этапа развития лингвистической науки, – стремлением наряду с описанием представить объяснение наблюдаемых языковых фактов.
Целью исследования является изучение процесса становления аналитических форм
инфинитива в немецком языке, что вызывает необходимость решения следующих задач: установление инвентаря аналитических и синтетических форм инфинитива в различные периоды развития немецкого языка; выявление структурно-функциональных
© Долгополова Л.А., 2009

169

особенностей становления инфинитивных аналитических форм и новых грамматических значений.
Научная новизна заключается в том, что в статье впервые проводится анализ формирования микросистемы инфинитива как глагольной формы в немецком языке.
Предметом нашего исследования являются аналитические формы инфинитива, а
объектом – исторические изменения инфинитива, в ходе которых инфинитив утрачивает свои именные признаки и приобретает глагольные характеристики, а именно
– грамматические значения, выражаемые аналитическими формами.
Изучение становления и функционирования аналитических единиц подробно освещено в многочисленных работах отечественных и зарубежных лингвистов.
Разработана теория грамматикализации и ее понятийный аппарат (А. Мейе, Е. Курилович, Ф. Бопп, А. Шлегель, В. Гумбольдт, Г. Габеленц); выявлены особенности
грамматикализации отдельных частей речи (И.И. Мещанинов, В.Г. Адмони, В.М.
Жирмунский, Е.С. Кубрякова); установлены критерии разграничения разноуровневых аналитических единиц (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, М.М. Гухман, И.Р. Выхованец,
О.А. Дубова,).
В то же время существует ряд вопросов, не получивших достаточное освещение
в лингвистических исследованиях. К таким вопросам относится проблема становления микросистемы отдельных грамматических знаков в конкретном языке. Подобное
исследование позволит значительно расширить наши представления об структурнофункциональных и семантических особенностях различных типов языковых единиц,
о возникновении и развитии аналитических форм отдельных языков.
Традиционно инфинитив рассматривается как грамматическая форма глагола,
имеющая именное происхождение. Известно, что в период становления отдельных
германских языков инфинитив в западногерманских языках частично сохраняет свои
именные признаки, проявляющиеся в наличие инфинитивных падежных форм [2:
116]. В древневерхненемецкий период отмечается проникновение инфинитива в глагольную систему, которая, в свою очередь, подвергается существенной перестройке. В глагольной системе инфинитив приобретает новые грамматические значения,
которые ведут к образованию аналитических форм.
Аналитическую форму мы рассматриваем как номинативно целостную единицу,
имеющую бинарную семантическую и формальную структуру «основное (лексическое) значение, выраженное основным структурным элементом + модификационное
(морфологическое) значение, выраженное формативом» [3: 65]. Потенциал грамматической семантики инфинитива в современном немецком языке образуют:
1. Временные отношения – инфинитив презенс/инфинитив перфект;
2. Залоговые отношения – инфинитив актив/инфинитив пассив;
3. Характер выражения пассивного значения – инфинитив пассив состояния/инфинитив пассив действия.
Данные грамматические значения инфинитива в современном немецком языке выражены одной синтетической (инфинитив І актив) и пятью аналитическими формами:
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Образованию аналитических форм инфинитива предшествовала грамматикализация
финитных аналитических форм, которую относят к периоду становления германских
языков. Отмечают, что древнегерманская глагольная система характеризуется бедностью
видо-временных форм, ограниченностью наклонений и именных форм [4: 125]. В первых
письменных древнегерманских памятниках глагол употребляется в двух временных формах (презенс и претерит) и двух залоговых (активный и медиопассивный) [5: 330-331].
В период формирования германских языков прослеживается тенденция к обогащению двучленной временной парадигмы за счет сочетаний финитной и инфинитной форм
глагола, что наблюдается и в других индоевропейских языках. Уже в готских текстах засвидетельствованы единичные случаи сочетаний глаголов wisan ´быть´ и haban ´иметь´ с
причастием II, еще полностью сохраняющие структурные особенности синтаксического
словосочетания. Словосочетания, давшие основу для образования перфекта и плюсквамперфекта, в структурном отношении были близкими во всех германских языках: постоянным компонентом было причастие II, состав служебных глаголов мог отличаться [4: 257].
В этот же период происходит модификация категории залога, которая приводит к
возникновению аналитических форм пассива с wesan и werdan. Изменение парадигмы
финитного глагола существенным образом отражается и на его инфинитных формах,
особенно на инфинитиве, у которого начинают развиваться аналитические формы.
Открытым остается вопрос о первичности временных/залоговых форм. В.М. Жирмунский считает, что наиболее древними были сочетания, призванные внести изменения во
временную парадигму, поэтому образование сложных форм начинается именно с перфекта
[6: 290], первоначальное значение которого связано с выражением настоящего законченного действия, т.е. видового значения в настоящем времени.
Согласно В.Г. Адмони, вначале развиваются формы страдательного залога, а затем перфекта (и одновременно плюсквамперфекта) [7: 40]. Формы страдательного залога также организуются с помощью обладающего отчетливым видовым значением
совершенности-результативности причастия ІІ, которое приобретает особую важность в
морфологической системе глагола и вообще в языковом строе немецкого языка.
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Рассмотрим особенности становления аналитических форм инфинитива І и инфинитива ІІ.
Аналитические формы инфинитив I пассива
Становлению форм инфинитив I пассива предшествует грамматикализация пассива
в системе финитных форм, которая, предположительно, завершилась к концу древневерхненемецкого периода. Именно в этот период наблюдается десемантизация глаголов
wesan и werdan, утрата каждым из элементов сочетания способности вступать в самостоятельные синтаксические связи с другими членами предложения, а также полное
вхождение форм в глагольную парадигму.
Различие между двумя типами (с wesan и werdan) в этот период имело видовой
характер: несовершенный вид (werdan) и совершенный результативный (wesan) [6:
296]. В настоящее время противопоставление также носит грамматический характер, однако связано не со значением предельности/непредельности, а с обозначением глагольного категориального значения процессуальности как действия или
состояния.
Первые случаи употребления форм инфинитив I пассива отмечаются в текстах средневерхненемецкого периода (XIII ст):
(i)

Der werlt wil ich gewerldet wesen, (Тr: 65); dieser Welt will ich angehören (B, 101)
«Хочу принадлежать этому миру».
(ii) des antwrte Criemhilt: «entriwen, daz sol sin getan« (NL: 827,4); «Gewiss«, versicherte
Kriemhild, «das werde ich auch tun«. (B, 171)
««Конечно», заверила Кримхильда, « это будет сделано»».
(iii) «herre Sivrit, lat iv bevolhen sin
ûf triuwe vñ ûа genade den lieben bruoder min (NL: 372,1); «Herr Siegfried, meinen
Bruder lasst auf Treu und auf Gnade Euch befohlen sein« (B, 151)
«Господин Зигфрид, позвольте моему брату служить тебе на верность и милость
Вашу… ».
Первоначально сочетание причастия II и инфинитива глагола wesan/ werdan является частью глагольного сказуемого, в финитной форме которого выступают модальные
глаголы wollen (i), sollen (ii) и глагол lassen (iii). Первые два глагола в древневерхненемецкий период участвуют в образовании аналитической конструкции со значением
субъективного будущего необходимого (sollen) или желанного (wollen), доминирующей
до ранненововерхненемецкого периода (XVII ст.) [6: 294-295; 8: 225], а затем вытесненной
из употребления со значением будущего конструкцией с инхоативным глаголом werden.
Глагол lassen в средневерхненемецкий период также употребляется с модальным
значением чужой воли или разрешения, запрашиваемого для предстоящего действия, т.е.
с проекцией в будущее.
Очевидным является также и тот факт, что в ранних примерах чаще употребляется
инфинитив I пассив состояния, первоначальное значение которого было предельным.
Это подтверждает гипотезу В.Г. Адмони о том, что употребление сложных форм инфинитива «означало существенное усиление в строе языка видового начала (выявления
результативного, завершенного действия)» [7: 79].
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В дальнейшем инфинитив I пассив действия успешно конкурирует с пассивом состояния и постепенно вытесняет инфинитив I пассив состояния там, где причастие несовершенного вида не имеет результативного значения. В этом случае обе формы совпадают
по смыслу. Преобладание формы пассива с werden В.М. Жирмунский объясняет тем, что
пассив с sein менее граматикализован и в ряде случаев сохраняет черты предикативного
словосочетания [6: 297].
Аналитические формы инфинитива II
Становление формы �����������������������������������������������������������
Infinitiv��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
II�����������������������������������������������
непосредственно связано с закреплением перфекта в глагольной парадигме немецкого языка. Категория времени в личных и неличных
глагольных формах германских языков была неоднородной и представляла собой
несводимые в одну систему отношения. В личных глагольных формах временная оппозиция в общегерманский период представлена двумя формами – презенсом и претеритом
[4: 252], в неличных формах – отсутствует [6: 275].
Согласно В.М. Жирмунскому, потребность в дифференциации времен в инфинитиве
ощущалась уже древневерхненемецкими переводчиками латинских текстов, имеющих
соответствующую форму infinitives perfecti, однако сложный инфинитив прошедшего
времени получает широкое распространение в средневерхненемецкой поэзии, преимущественно с глаголами модальности (в значении предположения) [6: 296].
В данных сочетаниях видовые различия наслаиваются на временные, обозначаемые
вспомогательными глаголами haben, eigan (������������������������������������������
c�����������������������������������������
причастием II���������������������������
�����������������������������
переходных глаголов, имеющих пассивное значение), и sein (с причастием II�����������������������������������
�������������������������������������
непереходных глаголов, имеющих активное значение). Грамматикализация сочетаний проходит в несколько этапов: глаголыконстанты haben и eigan десемантизируются, в результате чего становится возможным
их сочетание с абстрактным объектом и отсутствие согласования с причастием. Постепенно в конструкцию включаются непереходные глаголы, не имевшие причастия II, что
приводит к полной окончательно утрате глаголов-констант лексического значения; их
связь с субъектом приобретает грамматический характер [6: 292].
Общим для аналитических форм инфинитива I�����������������������������������
������������������������������������
пассива и инфинитива �������������
II�����������
актива является модель: «причастие II + инфинитив вспомогательного глагола», а также процесс
грамматикализации. Первоначально формы употребляются с модально-темпоральными
глаголами со значением будущего (���������������������������������������������������
iv)������������������������������������������������
; затем инфинитив сочетается с модальными глаголами m���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
ü��������������������������������������������������������������������������
ssen����������������������������������������������������������������������
и �������������������������������������������������������������������
m������������������������������������������������������������������
ö�����������������������������������������������������������������
gen��������������������������������������������������������������
, позже ������������������������������������������������������
k�����������������������������������������������������
ö����������������������������������������������������
nnen������������������������������������������������
. При этом временной факт либо вообще исключается (v,vi), либо перемещается в область настоящего или прошедшего (vii):
(iv) «…in welle got behüeten, du muost in sciere vloren hân« (NL: 13,4) «…wenn Gott ihn
nicht behütet, wird er dir bald verloren sein« (B, 131) (XIII ст.)
«если Бог его не обережет, ты его скоро потеряешь».
(v) Frawen schender mussen geschendet werden, (Tepl: XXVIII), (XV ст.) «Позорящие
свой род женщины подлежат осуждению».
(vi) Die wahre Politica oder Weltweißheit kan meines Erachtens nicht besser studiert noch
ergriffen werden als durch die Erfahrung der fủrnehmsten Hảndeln und Verrichtungen…
(Rist) (XVII ст.)
«Настоящая политика и знания о мире, по моему мнению, не могут быть изучены
лучше, чем через опыт в изысканных беседах и диспутах».
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(vii) Doch solte freude, lieb, wunne vnd kurzweil aus der werlte vertriben werden,		
(Tepl: XXIII. Cap) (XV ст.)
«И следовало изгнать радость, любовь и чудеса из этого мира».
В 16 столетии формы инфинитив І пассива и ІІ актива участвуют в образовании форм
конъюнктива (Konditionalis) (viіi), в 17-18 ст. – образуют сложное глагольное сказуемое с
темпорально-модальным werden и полнозначными глаголами (іx):
(viii) Sy wäre der Tattern khnecht verheyrat worden (Herberstein:§ 79) (XVI ст.)
«Её, должно быть, отдали замуж за слугу татарина».
(ix) Und alle Ihre denkenden Kräfte scheinen auf die Imagination… gleichsam
kompromittiert zu haben (Schiller) (XVIII ст.)
«и вся мощь Вашей мысли… покажется скомпрометированной».
Формы инфинитива ІІ пассива появляются приблизительно в XV��������������������������
����������������������������
столетии, очевидно, в результате частичной грамматикализации форм инфинитива I пассива и инфинитива II актива:
(x)

damit soliche sache und gebrechen versehen und nach notdurft gesatzt und geordnet
weren worden und noch werden mochten (ИКП)
«чтобы такие вещь и их пользование могли или могут быть предусмотрены и по
необходимости введены и упорядочены».

Образование пассивных форм инфинитива ��������������������������������������
II������������������������������������
также происходит по модели «причастие II + инфинитив вспомогательного глагола», который в свою очередь имеет форму
перфекта. Таким образом, мы имеем дело с трехчленной структурой: «причастие II +
причастие II�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
вспомогательного глагола ���������������������������������������������
werden���������������������������������������
/��������������������������������������
sein����������������������������������
+ инфинитив вспомогательного глагола sein»: gelernt worden sein (действие)/ gelernt gewesen sein (состояние).
Элементы инфинитивных аналитических форм в предложении имеют контактное положение относительно друг друга. Что касается распределения элементов внутри двучленной формы, то в ранних примерах наблюдается отсутствие их позиционной закрепленности: bevolhen sin (iii)/sin getan (ii): Part II + Inf / Inf + Part II. В трехчленных формах
отмечается позиционное варьирование всех элементов: geordnet weren worden (х)/ seyn
angegeben worden (Schäferey)/ gesehen worden sein (xi): Part II + Inf (HV II) + Part II (HV I)
/ Inf (HV II) + Part II + Part II (HV I) / Part II + Part II (HV I) + Inf (HV II):
(xi) Sie könnte von Heinz gesehen worden sein (DUDEN:626)
Таким образом, становление аналитических форм инфинитива в немецком языке представляет собой длительный процесс, протекающий в течение нескольких столетий (XIIIXVIII����������������������������������������������������������������������������
). Первоначально закладываются двучленные формы инфинитива �����������������
I����������������
пассива и инфинитива II актива. С их грамматикализацией происходит образование трехчленных форм
инфинитива II пассива: инфинитив I актив (синтетическая форма) > инфинитив I пассив,
инфинитив II актив > инфинитив II пассив. Формирование сложных форм инфинитива
связано с перестройкой глагольной системы германских языков, прежде всего, с модификацией категории времени и залога, и способствует закреплению инфинитива в глагольной
системе и созданию инфинитивной микропарадигмы. Появление инфинитивных аналитических форм в рамках глагольной системы приводит к усилению глагольной парадигмы
новыми инфинитивными формами, в рамках инфинитива – к грамматической инновации,
т.е. появлению у инфинитива граммем глагольного характера.
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Перспективой дальнейшего исследования является характеристика когнитивносемантического потенциала аналитических форм инфинитива и установление степени
интегрированности в языковую систему на различных этапах их грамматикализации.
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ПРОБЛЕМА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ
«ДОЦІЛЬНИХ» ТА «НАДЛИШКОВИХ» ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
В статье сделана попытка проанализировать дифференциацию английских заимствований по принципу нужный/ненужный в современном французском языке. Особое внимание уделено причинам, которые частично объясняют коммуникативнопрагматическую основу заимствований, функционирующих в языке, показаны основные
мотивы употребления англицизмов и их роль в современном французском языке, рассмотрена проблема создания списков заимствованных лексических единиц, которые рекомендуется исключить из языка.
Ключевые слова: избыточное заимствование, целесообразное заимствование, денотативное значение, конотативное значение.
The article is devoted to the differentiation of English borrowings based on the principle of
useful/useless in the modern French. The special attention is spared to the reasons that partially
explain the communication-pragmatic basis of the borrowing functioning in the language and
the main motives of the use of anglicisms and their role in the modern French are shown. The
article also deals with the problem of the creation of lists containing the words to exclude from
the vocabulary.
Key words: unwelcome borrowing, reasonable borrowing, denotation, connotation.
Питання лексичних запозичень є одним із ключових у теорії лексикології. Його розглядають у своїх працях багато сучасних лінгвістів, представників різних лінгвістичних
шкіл: Л. Деруа теоретично досліджує поняття запозичення взагалі, розглядаючи поділ
іноземних лексичних одиниць на граматичні категорії, а також мотиви, фонетичний
аспект, умови функціонування таких нововведень [1]; П. Гіро цікавиться історією проникнення запозичень у французьку мову, розглядає набуті з кожної окремої мови неологізми у діахронічному аспекті [2]; М. Джонсон аналізує англіцизми у молодіжній
пресі [3]; М.Т. Занола займається англійськими запозиченнями, а також вивченням мовної політики по відношенню до цього явища [4]; М. Перньє з’ясовує соціальні та культурні фактори, що сприяють проникненню іноземних лексичних одиниць до мови [5]; Р.
© Рубан В.О., 2009

176

Етьямбль досліджує питання чистоти мови та намагається створити списки небажаних
у мові англіцизмів [6]. При всьому розмаїтті праць та наукових підходів до питання запозичень, поза увагою дослідників залишився такий важливий аспект даного питання
як когнітивно-комунікативні мотиви запозичень, вплив різних мотиваційних факторів
на процес звернення мовців до іншомовних лексичних одиниць в їх дискурс ній доцільності. Отже, при вивченні проблеми лексичних запозичень, науково перспективним є
звернення до когнітивно-дискурсного підходу до вивчення мовних явищ. Один із теоретиків цього напряму, російська дослідниця О.С. Кубрякова звертає увагу вчених на
інтенційність мовлення людини, а тому вважає необхідним перш, ніж розглядати форми
вираження думки, з’ясувати цілі, що ставляться при цьому перед дискурсом. У всіх моделях породження мови, які вона аналізує, першим етапом є мотив, тому О.С. Кубрякова
пише про те, що у дослідженнях треба йти від мотиву, який породжує певну думку, до
її оформлення. А значить, треба дослідити мотиваційну сторону вживання мовцями іноземної лексики у рідній мові [7].
Тісна міжнародна співпраця, збільшення контактів між країнами на всіх рівнях, значний розвиток туристичної сфери, поширення впливу медіа (які зараз присутні, здається,
повсюди), що можна спостерігати за останні п’ятдесят років, призводить до постійного неминучого мовного та культурного обміну між країнами. Важливим дане питання
є й для кожної окремої мови, адже в умовах світової глобалізації проникнення однієї
мови в іншу, навіть певний тиск, зокрема англійської мови як світової мови практичного застосування, відчувається все сильніше. Це спричинило появу в науковому обігу таких термінів як «franglais» (запропонований Р. Етьямблем у 1964 році), а потім
«japlish», «spanglish», «gerlish», «russglish» тощо. Так, у французькій мові, яка переймає
багато лексики зі всіх сфер життя американського суспільства, гостро постала проблема
надмірного вживання цих англійських запозичень, що спонукало французьку владу до
впровадження масштабних заходів щодо проведення мовної політики для збереження
чистоти національної мови. Найвідомішим законодавчим текстом, спрямованим на
захист французької мови від надмірного вживання іноземних слів є закон Тубона (№94665 від 4 серпня 1994, пов’язаний з вживанням французької мови), який був логічним
продовженням державної мовної політики і замінив відповідний закон 1975 року (№751349 від 31 грудня 1975). Закон Тубона визначає умови, за яких вживання французької
мови є обов’язковим для того, щоб споживачі, робітники, клієнти та населення взагалі
могли розуміти вказівки та інформацію, які їм надаються, та для того, щоб французька
мова була мовою всіх видів діяльності, які відбуваються на національній території,
зокрема це стосується освіти та радіо чи телепередач. Але в законі зазначається, що
французький текст може бути доповнений перекладом на іноземну мову. Деякі статті,
що стосуються обмеження вживання запозичень у французькій мові, містяться і в інших
нормативних актах, серед яких можна зазначити постанови по збагаченню французької
мови (№72-19 від 7 січня 1972 року та №96-602 від 3 липня 1996 року) та закон, що
стосується свободи засобів масової інформації (№86-1067 від 30 вересня 1986 року
зі змінами від 31 березня 2006) року [8]. Проте французькі мовознавці, аналізуючи
дану проблему, констатують у своїй більшості, що процес проникнення англіцизмів
у французьку мову, незважаючи на вказані закони, набуває все більших масштабів.
177

Для ефективної боротьби проти надлишкового вживання іноземних слів потрібно,
насамперед, встановити мотиви, які спонукають мовців до вживання саме англіцизмів у
своєму мовленні, визначити найбільш уразливі сфери, розподілити такі новоутворення
на групи для подальшої ефективної боротьби з ними. Все це й визначає актуальність
розгляду проблеми лексичних запозичень.
Мета даної наукової розвідки – висвітлити наукові погляди французьких мовознавців
на проблему доцільності та надлишковості лексичних запозичень у сучасній французькій
мові. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: проаналізувати роль та
місце англіцизмів у мові-реципієнті, розглянути питання доцільності звернення мовців
до запозичень, вказати на основні чинники, які сприяють цьому.
При вивченні особливостей функціонування запозичених лексем у мові неодмінно
постає питання щодо виправданості такого їх використання. Дихотомія між «надлишковим
запозиченням» (emprunt de luxe) та «доцільним запозиченням» (emprunt de nécessité)
потребує детального розгляду, адже дискусії з приводу цих двох понять ведуться дуже
давно [1; 2; 4; 9]. Багато лінгвістів, не знаходячи логічних пояснень цьому процесові,
послуговуються навіть терміном «безглузді запозичення» (emprunts stupides) [5: 166].
На перший погляд, розрізнення між «надлишковими запозиченнями» та «доцільними
запозиченнями» не має становити проблеми, адже необхідні запозичення – це ті, які
заповнюють прогалини у сучасному словнику, даючи назви речам або поняттям, які
недавно потрапили до культури країни мови, що їх запозичує, й де вони не мають іншої
назви. Це, наприклад, стосується таких слів як bagel, rock або dancing: реалія потрапила в
інше культурне середовище, а тому їй треба дати назву.
За класичним визначенням ряду відомих французьких мовознавців [1; 3; 4; 5; 10; 13],
«надлишкове запозичення» – це запозичення через снобізм або через примху окремих
людей, воно нічого не привносить у мову, а лише дублює вже існуюче французьке слово.
Головна проблема розрізнення за таким принципом полягає в тому, що воно несе в собі не
лише судження про цінність та підтвердження придатності, але також зумовлює потребу
обирати якогось арбітра, який міг би однозначно визначити, чи запозичення відповідає
справжній комунікативно-прагматичній потребі, чи використовується через снобізм. Так,
відомий своїми пуристичними поглядами французький поет Франсуа Малерб (кінець
XV – початок ХVІ ст.) ставив уже питання про те, чи хтось готовий вирішувати, які слова
прийнятні для запозичення, а які ні? [5].
Французький лексиколог Л. Гільбер, користуючись тим самим комунікативнопрагматичним принципом, використовує терміни денотативний (з власним значення)
та конотативний (з додатковим значенням) для розрізнення цих двох видів запозичень.
За його оцінкою, денотативні запозичення позначають вироби або поняття, які були
створені в іноземній країні. Тоді введення іноземних термінів у когнітивно-дискурсний
обіг відбувається за формулою латинського поета Горація: «слова слідують за речами».
Цю ж ідею можна побачити і у німецького лінгвіста Гуго Шухардта (кінець ХІХ – початок ХХ століть), який став засновником школи «Слів та речей». Вчений вказував на
певний паралелізм між історією мови та історією матеріальної культури, оскільки і слова, і речі можуть запозичуватися, засвоюватися, тощо, але наголошував на первинному
характері речі по відношенню до слова [11]. Так, денотативні запозичення приходять
найчастіше з мови країни, що домінує економічно та науково [9: 91].
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З іншого боку, існують конотативні запозичення, які не мають комунікативнопрагматичної доцільності використання. Такі запозичення у французькій мові є частогусто результатом певної адаптації сприйняття способу життя американського суспільства,
що проникає у Францію через фільми та вистави, пресу та літературу, через туристичні
контакти, одним словом, через економічний та культурний тиск, що чиниться на французьке суспільство [9: 91].
Таким чином, Л. Гільбер приписує різні функції цим двом видам запозичень, але
їх розмежування саме по собі базується на тому ж судженні цінності: «доцільність»,
якій відповідає чи не відповідає слово та розрізнення запозичень на «надлишкові» й
«доцільні». Цікавим є те, що Л. Гільбер визнає потрібними лише ті запозичення, які називають завезені фізичні предмети (le sucre, le tabac) та не говорить ні про нові поняття,
як, наприклад, reaganomics та inflation, ні про диференціацію та уточнення термінів, які
приходять зі словами, що, на перший погляд, здаються дублікатами (interview, meeting,
shopping). Проте, визначаючи денотативні та конотативні функції запозичених термінів,
Л. Гільбер не стверджує, що «надлишкові запозичення» не відповідають жодній потребі,
оскільки вони спрямовані на те, щоб вказати на тонку смислову відмінність, яка сама по
собі є дуже важливою для мови; саме з огляду на наявність синонімічних смислів, мовці
хочуть мати кілька способів вираження однієї думки [9].
Ще один французький вчений ХХ століття Бернар Поттьє теж висловлює переконання,
що вживання таких дублюючих термінів не є обов’язковим, оскільки вже існують
французькі слова, щоб позначити те, що позначають конотативні запозичення, але,
разом з тим, вони слугують для позначення смислових варіантів мовлення [9]. З таким
визначенням ролі конотативного запозичення погоджується і його колега та співвітчизник
М. Перньє [5]. На його думку, немає запозичення, яке б не було надлишковим, в тому
значенні, що можна було б обійтись і без нього. Але причини, ігрові та містифікуючи,
які приводять до запозичення, викликають семантичні нюанси прагматичного змісту [5:
169]. Отже, якщо не мати бажання заборонити будь-які смислові варіанти або вживати
перифрази, щоб пояснити ідею, що запозичення пояснює чітко і легко (brownies, mailing,
sampling), то різниця між «надлишковим» та «доцільним запозиченням» стає розмитою.
Зі свого боку, канадська дослідниця М. Джонсон погоджується з тим, що розрізнення за
принципом потрібний/непотрібний тягне за собою судження про цінність запозичення,
яке бере свій початок у нормативній, навіть пуристичній традиції. Тому так зване «запозичення через снобізм» має й інші підстави, більш дієві, ніж ті, які називаються пуристами [3: 36]. Дослідниця підтримує точку зору англійського лінгвіста Т.Е. Хопа, який
вважає, що елемент справжнього ентузіазму до іноземної цивілізації, відчуття групової
солідарності, бажання новизни та сучасності, поєднане з абсолютно прагматичним відношенням до лінгвістичного вживання пояснюють те, що більшість пуристів розглядає
як неправильну та безглузду манію до екзотики [12: 35].
Аналогічних поглядів дотримується і Л. Деруа. Французький мовознавець теж вважає, що «надлишкове запозичення» є саме по собі непотрібним запозиченням, оскільки
вже існує відповідний термін у мові, яка звертається до запозичення. Воно не відповідає
ніякій практичній потребі, а потрапляє у мову лише для задоволення емоційних та психологічних запитів мовців [1: 172]. Залишається з’ясувати, чи відповідь на «емоційні та
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психологічні потреби» є все ж таки відповіддю на «матеріальну практичну потребу», або,
хоча б, чи можна ці потреби вважати важливими. Так, М. Перньє вбачає певну надійність
у термінах, які мають нюанси, але які Л. Деруа ще не готовий прийняти [5]. Проте Л. Деруа все ж таки розрізняє та вживає ці терміни, хоча вони йому й не подобаються. На його
думку, було б неправильно стверджувати, що такі запозичення не відповідають жодній
потребі [1: 172], але він хотів би відрізняти їх від запозичень, зроблених через чистий
снобізм, практична потреба яких набагато менша. Загалом, вчений вважає запозичення
необхідними в тому випадку, якщо вони відповідають одній з двох умов: 1) позначають
«власне іноземні речі»; 2) його значення має такий смисловий нюанс, який не можна
висловити іншим способом [1: 163-165].
Деякі лінгвісти вбачають тут меншу складність. Французький вчений П. Ле Бідуа
чітко зазначає, що лінгвісти розрізняють два види запозичень: «запозичення доцільні» та
«запозичення надлишкові» [10: 279]. Це дійсно так, але, як вже було сказано вище, немає
серед вчених згоди щодо належності того чи іншого слова до певної категорії. П. Ле
Бідуа приходить до висновку, що у першій групі запозичень («доцільних запозичень»),
треба відвести окреме місце науковим термінам [10: 279]. Вже в 1970 році він зауважує
з цього приводу, що французькі вчені та техніки, які дозволили обійти себе Сполученим
Штатам, мали багато труднощів, щоб наздогнати це відставання та опинились захопленими американською термінологією, особливо у сфері електроніки, ядерної енергії та
нафтової промисловості [10: 279]. Ця обставина набула з того часу чітко визначеного
прагматичного спрямування: технічні терміни є досконалими прикладами необхідних
запозичень, бо вони описують реальність або нововведення невідоме у Франції, яких
бракувало у французькій мові.
М. Джонсон зазначає, що саме французькі лінгвісти найчастіше дотримуються поділу
на «надлишкові» та «доцільні запозичення», оскільки їх дослідження зорієнтовані лише
на пуристичну традицію, вони дотримуються «каральної позиції» щодо вживання запозичених англійських лексичних одиниць мовцями [3: 9]. Тим не менш, М. Джонсон
вказує, що все ж таки вперше розрізнення на «запозичення надлишкове» та «доцільне»
з’являється у німецькій праці Е. Тапполе [3: 10], а потім інший французький дослідник
К. Фрей продовжує розвивати цю дихотомію у своїх дослідженнях англіцизмів у пресі
міжвоєнного періоду [3: 16].
Італійська дослідниця Марія Тереза Занола наголошує на тому, що одна з переваг «надлишкового запозичення» полягає в тому, що воно дозволяє представити у нових формах
використовувані об’єкти та дуже заяложені ситуації: говорять про remake, щоб замінити
нестачу нового кінематографічного виробництва [4: 23]. Цей аргумент вживання запозиченої лексики дуже привабливий, хоча він є справедливим лише до обмеженої кількості слів.
Так, деякі неологізми, що потрапили у французьку мову з інших мов, не лише описують
поняття, які вже існують у французькому суспільстві або передаються складними перифразами, але вживання цих термінів пояснює та сприяє розвитку певної соціальної думки.
Замість того, щоб жалкувати про нестачу нових якісних фільмів, задовольняються рімейками; надають іноземне та екзотичне слово реальному звичайному факту, щоб зробити
його більш пишним. М.Т. Занола, продовжуючи свою ідею, говорить про те, що «надлишкові запозичення» вживаються, щоб задовольнити скоріше естетичні потреби [4].
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Важливо розуміти, що існує велика різниця між запозиченням (навіть надлишковими) та перегрінізмами, оскільки останні просто описують іноземну реальність. М.Т. Занола вживає саме ці терміни [4: 22]. Якщо слово не затримується у мові надовго – воно
не є запозиченням, це ксенізм, якщо воно описує іноземну реальність (що найчастіше
відбувається у статтях преси), або перегрінізм, тобто іноземне слово, яке ще не ввійшло
до словника мови. Звичайно, важко визначити той момент, коли слово стає нормативною системною одиницею словника, але спостереження про одноразове вживання багатьох слів, яке робить Занола, показує, що тут скоріше йдеться не про запозичення, а про
ксенізми, тобто про короткотривале вживання запозичених лексем, яке спрямоване, як і
надлишкове запозичення (за визначенням багатьох дослідників) на те, щоб створити відповідну до теми опису атмосферу, або на те, щоб викликати певний образ в уяві.
Отже, щодо запозичень надлишкових та необхідних можна констатувати наступне:
дослідники в основному погоджуються з думкою, що деякі слова, які називають фізичні
речі і які привезені до Франції (sucre, tabac) є денотативними й постають як необхідні
запозичення. Інші вчені все ж таки наголошують на тому, що деякі об’єкти, які існують
або які імпортовані у Францію, але які не залишаються тут надовго (brownies, bagels,
muffins) є менш потрібними через їх короткочасний термін існування.
М. Перньє дотримується думки, що жодне запозичення не може бути «надлишковим»,
створює список так званих «безглуздих запозичень», в який він вносить і такі
розповсюджені та усталені терміни як listing та mailing [5: 167]. Крім М. Джонсон, яка
вважає, що такий розподіл є штучним та непотрібним, більшість лінгвістів продовжують використовувати терміни «надлишковий» та «доцільний». Проблема виникає тоді,
коли «надлишкові запозичення» в оцінці одних лінгвістів є, на думку інших, абсолютно
необхідними. Але потрібно при цьому не забувати про те, що мова розвивається і, можливо, надлишкові запозичення під впливом різних обставин економічного, соціального
чи лінгвістичного характеру можуть стати необхідними лексичними одиницями у мовіреципієнті. Так, П. Гіро, говорячи про «натуралізацію» у французькій мові іноземних слів
зазначав, що не вбачає потреби змінювати blue-jeans на blougines та його натуралізувати
заздалегідь, якщо через 5-6 років про них, можливо, ніхто не згадає [2: 203]. Але якби
П. Гіро все таки зміг у 1971 році переконати французів у непотрібності вживання слова
jeans, то як би французи описували цю невід’ємну річ їх гардеробу?
Досліджуваний матеріал дає можливість навести кілька прикладів розбіжностей в
оцінці статусу лексичних запозичень. Так, відомий французький лінгвіст, що займався
питанням чистоти мови, Ф. де Гран Комб наводить ряд слів, які, на його думку, є
«надлишковими запозиченнями», тобто словами, які слід виключити зі словника мови
[13]. Йдеться, зокрема, про такі англіцизми як best-seller, boom, caméraman (цікаво те,
що cameraman фігурує у словнику Le Petit Robert але без accent), cocktail, commando,
fair-play, gang, label, living-room, Miss (Paris), missile, 0.K, palace, pull-over, round,
rush, score, sherry, shopping, slip, standing, surprise-party, week-end et western. Всі ці
слова дуже добре інтегрувались у французьку мову і вже занесені в словник ������������
Le Petit Robert 1992 року. Але з того часу, коли ця стаття була опублікована, деякі з цих слів, які
дослідник осуджував, зараз здаються не просто невід’ємними, а й добре інтегрованими у
словникову систему французької мови, так що відмова від них була б певною втратою для
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виражальних можливостей мови. Звичайно, що у 1954 році ситуація була абсолютно
іншою, але цей приклад показує, як можуть змінюватися смаки та мода, а разом з
ними комунікативно-прагматична оцінка запозичень.
П. Ле Бідуа надає лише невеличкий список слів, що, на його думку, треба вилучити із
вжитку. Вчений поділяє слова «для осудження» («mots condamnables») на дві категорії: 1)
слова, які вже існують у мові (lift замість ascenseur)» та 2) слова англійського походження,
що змінили своє значення. Він погоджується з Р. Етьямблем, який, на його думку, має рацію, коли бореться з «атлантичною мішаною мовою» та викриває «відразливе sexy». Але,
з іншого боку, він стверджує, що лексикограф не повинен відмовляти французькій мові у
праві запозичувати потрібні та корисні терміни [10: 245-246]. Зараз дуже часто (і не лише
у французькій мові) вживається слово sexy, а це значить, що його вживання, на думку
мовців, має певний комунікативно-прагматичний ареал існування. Слово sexy несе в собі
трохи інший зміст при описі жінки, ніж синоніми, які наводить Р. Етьямблем у Le Babélien,
т.ІІІ (у Dictionnaire des anglicismes de Rey-Debove et Gagnon). Кожен з синонімів позначає
приблизно те саме поняття, але має власний смисловий відтінок, значення жодного не
повторює значення прикметника sexy: «charmante, charmeresse, charmeuse, séduisante, séductrice, attirante, attractif, attrayant, capiteuse, piquante, stimulante, aguichante, affriolante, excitante, voluptueuse,» тощо. Не кажучи вже про інші. Насправді, англо-французький словник
дає лише один переклад англійського слова sexy – це французький прикметник sexy.
Л. Деруа не наводить приклади слів, які б він хотів вилучити із вжитку французької
мови, але визнає, що деякі слова, маючи більш-менш ідентичні лексичні еквіваленти у
французькій, здається зараз вже є невід’ємною частиною словника мови. Так, подобається
це сучасним пуристам чи ні, сьогодні французи не готові відмовитись від fair-play на
користь «franc jeu», gangster на користь «bandit», raid на користь «coup de main, expédition», standing на користь «position, situation financière», stopper на користь «arrêter», superviser на користь «surveiller, diriger» [1: 301]. Л. Деруа висловлює справедливу думку про
те, що мовний узус сам вирішує, які слова варто зберегти. Обирати лексику – це акт на
рівні породження висловлювання, а отже, неможливо уникнути особистісного характеру
вибору слів для вживання.
Потрібно зазначити, що багато лінгвістів, які використовують термін «надлишкове
запозичення», вживають його без осудження конототивного смислу: вони хочуть просто
розрізняти певні види запозичень, не звинувачуючи їх. Але для багатьох інших, як,
наприклад, Ф. де Гран Комб та П. Ле Бідуа, «надлишкове запозичення» – це слово, яке
має бути викреслено зі словника, непотрібне слово, яке треба проганяти з мови.
Отже, поділ запозичених слів на категорії «надлишкових» та «доцільних» залишається
об’єктом наукової суперечки, яка виявляється не дуже успішною: усі погоджуються, що
запозичення «надлишкові» є менш необхідними, ніж інші, але дослідники не можуть
дійти згоди щодо слів, які потрібно включити до цієї категорії, а також щодо того, що
робити з цими «некорисними» лексичними одиницями після їх виявлення у мовленні.
Тому доцільним є описати сучасне вживання англійських запозичень, встановити, яке
місце вони посідають у сучасній французькій мові та робити висновки, а не складати
списки слів, які турбують з тих чи інших причин поборників чистоти мови. Представлене
дослідження англіцизмів, у якому показане розрізнення за принципом необхідності,
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допоможе в подальшому встановити мотиви та сфери вживання запозичень у французькій
мові, яка невтомно намагається їм протистояти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Deroy L. L’emprunt linguistique. – P.: Les belles lettres, 1956. – 470p.
2. Guiraud P. Les mots étrangers. – P.: PUF, 1971. – 127p.
3. Johnson M. Les mots anglais dans un magazine de jeunes (Hit-magazine 1972–1979). –
Frankfurt: Peter Lang, 1985. – 145p.
4. Zanola M.T. L’emprunt lexical anglais dans le français contemporain: analyse d’un corpus de press (1982–1989). – Brescia: La Scuola, 1991. – 198p.
5. Pergnier M. Les anglicismes. – P.: PUF, 1989. – 224p.
6. Etiemble R. Parlez-vous franglais. – P.: Gallimard, 1964. – 379p.
7. Кубрякова Е.С., Шахнарович А.М., Сахарный Л.В. Человеческий фактор в языке: Язык
и порождение речи. – М.: Наука, 1991. – 240с.Les textes législatifs et réglementaires.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
8. Guilbert L. La créativité lexicale. – P.: Larousse, 1975. – 286p.
9. Le Bidois P. Les mots trompeurs. – P.: Hachette, 1970. – 286p.
10. Шухардт Г. Вещи и слова. / В кн.: Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию.
– М., 1950. – 296c.
11. Hope T. E. Lexical Borrowings in the Romance Languages. – New York: New York
University Press, 1971. – 78p.
12. Grand Combe F. de. De l’anglomanie en français// Français moderne, 1954. – №22. –
Р.187-200.

УДК 811.161.2’373.21

Гулик О.І.
(Львів, Україна)

ВІДОБРАЖЕННЯ НАРОДНИХ ВІРУВАНЬ У МІКРОТОПОНІМІЇ
ПІВНОЧІ ЛЬВІВЩИНИ
У статті здійснена спроба реконструювати за даними мікротопонімії півночі
Львівщини фрагмент картини світу, що пов’язаний з народними віруваннями (сфера сакрального, святого, вищого начала та сфера нечистої сили, негативного начала).
Ключові слова: картина світу, мікротопонім, народні вірування, нечиста сила, сакральне, святе.
В статье сделана попытка реконструкции по данным микротопонимии севера Львовской области фрагмента картины мира, который связан с народными верованиями (сфера сакрального, святого начала и сфера нечистой силы, отрицательного начала).
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Ключевые слова: картина мира, микротопоним, народные верования, нечистая
сила, сакральное, святое.
An attempt to reconstruct the fragment of the picture of the world from data of mikrotoponymy
of the north of Lviv Region is realized in the article. This fragment is related to folk belief (the
sphere of sacral, saint and the sphere of the devil).
Key words: the devil, folk belief, mikrotoponym, the picture of the world, sacral, saint.
Свій досвід, вірування та переконання, свою ментальність і світогляд народ закарбовує
у мікротопонімах. Найменування географічних мікрооб’єктів репрезентують світ, його картину таким, яким він постає для людини, при цьому мікротопонімія є «засобом вербального
кодування того, що відіграє важливу роль у житті людини, що є ціннісним для неї» [1: 13].
Оскільки пропріальна лексика, зокрема мікротопоназви, є своєрідною скарбницею
інформації про навколишню дійсність і бере активну участь у формуванні світобачення
людини, то відображення картини світу в онімах було об’єктом дослідження ономастів
Березович О.Л. [2; 3; 4], Бугаєвої І.В. [5], Васильєвої С.П. [6], Дмитрієвої Л.М. [7], Карпенко О.Ю. [8], Климкової Л.А. [1] та ін.
Метою пропонованої статті є спроба реконструювати за даними мікротопонімії півночі
Львівської області фрагмент картини світу, що пов’язаний з народними віруваннями (у
добрі та злі сили, «святі» та «чортові» місця тощо). Адже «такий блок інформації є однією
з найбільш яскравих… етноспецифічних характеристик духовної культури народу, тому
будь-яке джерело відомостей про релігію та вірування має велику цінність» [3: 23].
У картині світу, яку репрезентує мікротопонімія півночі Львівщини, вагоме місце займає концепт сакральності, святості, добрих сил, які протистоять темним. Такі назви
географічних мікрооб’єктів пов’язані з християнськими віруваннями, релігійним культом.
Як показав аналіз зібраного матеріалу, мікротопоніми не утворюються від самої лексеми Бог, а слова божий, божественний використовуються тільки в мотиваційних топоконтекстах. Зафіксовано лише одне найменування зі святий:
Свята Гора [с»в’е'та го'ра] (поле, с. Себечів Ск). За словами респондентів, [ко'лис´ там 'була
'церква | тому | с»в’е'та го'ра] (інформатор (надалі – інф.) Стефанія Стахівна, 1924 р.н.).
Очевидно, що образ «святого» місця реалізується насамперед у мікротопонімах, в
основах яких – назви культових споруд, символів тощо. Однак, вважаємо, що такі найменування, хоча і безпосередньо пов’язані з релігією, але швидше вказують на розташування названого об’єкта щодо храму, кладовища тощо.
Проаналізовані мікротопоніми походять передусім від іменника церква і вживаються:
1) у формі прийменникових конструкцій (оскільки таких назв є значна кількість, то
наводимо лише деякі):
Біля Церкви [б’іл´а 'церкви] (площа, с. Деревня Жв, с. Обидів Км-Бз, с. Бишів Рд, с.
Комарів Ск, зупинка, с. Поториця Ск); За Церквою [за 'церквойу] (поле, с. Лубнівка Ск);
Коло Церкви [колоу 'церкви] (площа, с. Утішків Бс, с. Зарудці Жв; куток, с. Пониква Бр,
с. Мокротин Жв) тощо.
2) афіксальні утворення:
Відцерква [в’ід'церква] (частина села, с. Хлівчани Ск), Зацерква [за'церква] (куток, с. Завидче Рд, с. Миколаїв Рд, с. Залижня Ск), Підцерківска [п’ідцеир'к’іўска] (ву184

лиця, с. Розжалів Рд), Прицерква [прие'церква] (куток, с. Добрячин Ск), Прицерків’я
[приeцеир’к’іўйа] (район, м. Сокаль) тощо.
Мікротопонімний матеріал засвідчив і найменування географічних об’єктів, похідні
від назв інших культових споруд (каплиця, костел, монастир):
Каплиця [кап’лиц´а] (каплиця, с. Кудирявці Бс, с. Ягідня Км-Бз, с. Синьків Рд; дорога, с. Зубейки Жв), Капличка [кап’личка] (каплиця, с. Сухота Бр, с. Забір’я Жв, куток,
с. Карів Ск) тощо;
Костел [кос'тел] (храм, с. Потелич Жв, с. Комарів Ск) [кос'т´ол] (храм, с. Бовдури Бр,
с. Варяж Ск) тощо;
Монастир [монас'тир] (монастир, смт. Підкамінь Бр, с. Крехів Жв); Монастириско
[монастиe’риско] (луг, с. Грицеволя Рд, м. Белз Ск); Монастериска [монастеи’риска] (поле,
с. Лешнів Бр), Підмонастир [п’ідмонас’тир] (частина села, с. Волсвин Ск). Варто також
зазначити, що у мовленні місцевого населення інколи використовується найменування
монастирів, в основах яких – черниця (наприклад, Чернички [чеир'ничк’і] (куток, де був
жіночий монастир, м. Жовква).
Образ «святого» місця виражається і у мікротопонімах, що є дериватами від лексем хрест, фігура (ці символи християнської віри, як відомо, ставляться при дорогах,
роздоріжжях, а також у пам’ятних місцях). Оскільки таких назв є значна кількість (майже у кожному селі досліджуваної території), то наводимо лише деякі: Коло Хреста [колоу
х'реста] (роздоріжжя, с. Дубрівка Жв; місце біля дроги, с. Старий Майдан Рд; поле, с.
Себечів Ск тощо), Коло Фіґури [колу ф’і'ґури] (частина вулиці, с. Полтва Бс, с. Сокіл
Км-Бз тощо).
Як зазначає О.Л. Березович, «на святому полюсі виступають позначення християнських кладовищ…»[4:119]. Проаналізовані мікротопоніми мотивуються лексемою цвинтар і нерідко є складеними найменуваннями, атрибутивний компонент яких вказує:
1) на час виникнення (такі назви утворюють опозиційну пару старий –новий):
Новий Цвинтар [но'вий ц'винтар] (кладовище, с. Шишківці Бр, смт. Олесько Бс, с.
Кошелів Жв, с. Грицеволя Рд, с. Перетоки Ск тощо);
Старий Цвинтар [ста'рий ц'винтар] (кладовище, с. Безброди Бс, с. Кулява Жв, с. Тетевчиці Рд тощо).
2) на поховання людей, що померли внаслідок епідемії, а тому знаходяться окремо:
Тифний Цвинтар ['тифний ц'винтар] (урочище, с. Деревня Жв);
Холєрний Цвинтар [хо'л´ерний ц'винтар] (кладовище, с. Мокротин Жв, с. Карів Ск),
Холєричний Цвинтар [хол´е'ричний ц'винтар] (кладовище, с. Кошелів Жв);
Чумний Цвинтар ['чумний ц'винтар] (кладовище, с. Переліски Бр) тощо.
3) на національність похованих людей (такі кладовища, як правило, виникли в період
війни):
Австрійський цвинтар [аўст'р´іĭс´кий ц'винтар] (кладовище, с. Добросин Жв, с.
Сморжів Рд, с. Карів Ск);
Жидівский Цвинтар [жи'д´іўск’ій ц'винтар] (кладовище, с. Варяж Ск)
Німецкий цвинтар [н´і'мецкий ц'винтар] (урочище, с. Журатин Бс; с. Високофедорівка Км-Бз; куток, с. Сабанівка Рд, с. Станин Рд);
Російский цвинтар [ро'с´іĭский ц'винтар] (кладовище, с. Добросин Жв) тощо.
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Варто зазначити, що місцеві жителі інколи найменують і дорогу, яку веде на цвинтар.
У таких назвах також реалізується мотив смерті: Мерла Дорога ['мерла доу'рога] (дорога,
с. Деревня Жв), Смертельна [смиер'тел´на] (дорога, с. Стронятин Жв).
Особливу увагу становлять для дослідження мікротопоніми, виникнення яких
пов’язане з легендами про появу образу Божої Матері на тому чи іншому об’єкті (насамперед джерелі):
З’явління [зйаў'л´ін´:а] (джерело, с. Магерів Жв). За переказами старожилів, на цьому місці людям з’явилася Богородиця (інф. Климко Н., 1986 р.н.);
Маруся [ма'рус´а] (джерело, с. Нова Кам’янка Жв, с. Потелич Жв). Як стверджують
респонденти, колись на цьому джерелі об’явилася дівчинці Марусі Божа Матір (інф.
Храмцова І.В., 1986 р.н.);
Панна ['пан:а] (поле, с. Муроване Ск). [там 'матир 'божа зйа'вилас´а ко'лис´ | то'му
так нази'вали | 'пан:а] (інф., Слюз А., 1935 р.н.).
Виявлено у мікротопоніміконі досліджуваного регіону назви, в основах яких – біблійні топоніми:
Вифлиємка [вифлие'йемка] (частина села, с. Волиця Ск). Це жартівлива назва, яка
виникла внаслідок того, що мешканці цього кутка села (переселенці та їх нащадки) завжди першими починають дуже голосно колядувати на Святий Вечір ([ўже вифлие'йемка
кол´а'дуйе | з'начит | р´ізд'во ўже поча'лос´а || так соб’і ўже 'л´уди охреис'тили] (інф.
Войтович І.М.). А тому, очевидно, що біблійний топонім Вифлеєм, який ліг в основу
цього найменування географічного об’єкта, є символом Різдва.
Йорданівка [йорда'н´іўка] (поле, с. Потелич Жв). Як пояснюють респонденти, у цій
місцевості протікає джерело, де на Йордан під час Служби Божої святять воду.
Аналіз мікротопонімного матеріалу півночі Львівщини засвідчив і назви
географічних об’єктів, у яких відобразилися народні вірування про «нечисту силу»,
негативне начало, яке протиставляється духовному, святому. «Вони пов’язані з уявленнями носіїв діалекту про нечисту силу, яка шкодить людям, тому з відповідними
об’єктами (де живе нечиста сила) пов’язані якісь неприємності, драматичні чи трагічні
випадки, або саме розташування об’єкта, його віддаленість, якісь окремі ознаки викликають страх…і тим самим негативне відношення до нього» [1: 61]. До цього пласту
мікротопонімії зараховуємо найменування, які мотивовані назвами демонів чи певними властивостями об’єкта.
Найбільш яскраво уявлення місцевого населення про негативне начало відобразилося
у мікротопонімах, в основі яких – чорт. Такі найменування містять у собі пересторогу для людини і, як правило, супроводжуються легендами про названий географічний
об’єкт (де щось ввижається, чіпляється блуд, щось трапилося тощо).
Серед мотивів номінації «чортових» місць можна виокремити:
1) господарські угіддя, які важко піддаються обробітку; неродючі, бідні землі, а тому
викликають негативну оцінку в сільського жителя:
Чортів Клин ['чорт´іў клин] (поле, с. Стаївка Ск). [то'му 'чорт´іў | шо 'поле у 'вигл´ад´і
йа'когос´ трие'кутника | дуж’е ниеп'равиел´ного | з 'р´ізними ку'тами || ко'ли прихо'дилос´
йо'го о'рати | йо'го 'важко 'було зо'рати || хаĭ му чорт | 'чорт´іў клин] (інф. директор
Стаївської СЗШ);
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Чортова Гора ['чортова го'ра] (поле, с. Завишень Ск, с. Савчин Ск). За словами
інформаторів, [ко'лис´ 'бомк’і ку'сали ху'добу || 'муха | 'бомок | то ние'чиста || то йе 'чортова го'ра] (інф. Володимир, 1974 р.н., с. Савчин Ск);
Чортовець [чор'товеи ц´] (поле, с. Старе Село Жв). Це непридатні землі для
обробітку;
Чортомари [чортоу'мари] (поле, с. Старе Село Жв). Мешканці села розповідають, що
це неродюче поле з кам’янистим ґрунтом, де щось ввижається («мариться») (інф. Каліка
О.С., 1971 р.н.)
До цієї групи мікротопонімів за мотивом номінації зараховуємо і складені найменування, другим компонентом яких є метафоричне позначення поля за його формою:
Чортові Вила ['чортов’і 'вила] (луг, с. Вербівчик Бр). Пор., В Вилах ['в:илах] (сінокіс,
с. Корчин Рд);
Чортова Шия ['чортова 'шийа] (поле, с. Шишківці Бр). Пор., Ковбасова Шия [коўба'сова
'шийа] (поле, с. Залижня Ск), Попова Шия [по'пова 'шийа] (поле, с. Голосковичі Бр).
2) підвищення, скелі чудернацької форми (мотив надприродного походження), адже
«найчастіше міфологічні персонажі є «деміургами», творцями різних форм рельєфу» [4:
117]. Серед населення досліджуваної території побутують легенди про нечисту силу, яка
за допомогою гори чи великого каменю намагалася зруйнувати святе місце (боротьба
добрих та злих сил):
Чортова Скала ['чортова ска'ла] (камінь, с. Переліски Бр). Названий географічний
об’єкт має незвичну форму (інф. Околіта Н.М., 1956 р.н.);
Чортова Скеля ['чортова с'к’ел´а] (урочище, с. Полоничі Бс). Як стверджують респонденти, у цьому місці знаходиться занедбаний цвинтар, по якому бродить великий
чорний кіт, що, як відомо, є однією із іпостасей нечистої сили. Цікаво, що паралельно
вживається і найменування Великий Рів [веи'лик’iй р´іў] (мотивується від’ємною (рів), а
не додатньою (скеля) формою рельєфу) (інф. Стасюк О.В., 1968 р.н.);
3) глибокі водойми зі стоячою водою (мотив перебування темних сил, адже, за народними повір’ями, саме у таких місцях живуть демони:
Чортова Яма ['чортова 'йама] (болото, с. Добросин Жв). Як стверджують місцеві
жителі, це бездонна водойма, біля якої кояться дивні речі (інф. Баб’як С.О., 1955 р.н.,
Пац М.М., 1954 р.н., Романчик Н.П., 1974 р.н.);
Чортове Озеро ['чортове 'озиеро] (урочище, с. Перемисловичі Ск). ['чортове 'озииро…там неи'ма 'озиера | сам’і дие'рева || чо'мус´ 'кажут | 'чортове 'озиеро… там ко'лис´
'вид´іло 'л´уд´ам] (інф. Сівків І.І., 1975 р.н.);
Чортовий Став ['чортовий стаў] (водойма, с. Новосілки Бс).
Зібраний мікротопонімний матеріал засвідчив і найменування, які похідні від назви
демона – біс:
Біси ['б’іси] (чагарник, с. Добросин Жв). Це важко прохідна місцевість;
Бісів Брід ['б’іс´іў бр´ід] (брід, с. Добросин Жв). Назва мотивована тим, що це майже непрохідне місце, а тому, зрозуміло, створює певні труднощі для господарської
діяльності. За словами жителів, тут часто перекидалися вози із сіном, через що чоловіки
посилалися на біса («До бісу!»), звідси й походить найменування (інф. Баб’як С.О., 1955
р.н., Пац М.М., 1954 р.н., Романчик Н.П., 1974 р.н.).
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«Небезпека для людини від міфічних істот, нечистих, недобрих духів… передається
топонімічним епітетом чорний» [1: 61]. Мікротопоніми, які є дериватами від цього прикметника, мотивовані, як правило, негативними властивостями названого географічного
об’єкта і вказують на непрохідні місця (чагарники, болота, глибокі рови тощо), які є небезпечними для здоров’я і навіть життя людини. Такими є:
1) назви «темного» лісу. Очевидно, що мотивом номінації таких об’єктів є насамперед те, що це густо насаджена, важкодоступна територія:
Чорна Дебря ['чорна 'дебр´а] (балка, с. Замок Жв, с. Кам’яна Гора Жв) (дебря – «глибокий яр, порослий лісом», «густий ліс» [9: 225]);
Чорне Завільшє ['чорне за'в’іл´ш’е] (поле, с. Хлівчани Ск);
Чорний Ліс ['чорний л´іс] (ліс, с. Бовдури Бр, с. Накваша Бр, смт. Красне Бс, с. Стронятин Жв, с. Новий Витків Рд, м. Червоноград);
Чорні Лози ['чорн´і 'лози] (частина лісу, с. Комарів Ск). [бо 'там так ба'гато 'лоз´іў і
так 'можна зблу'дити || зблу'кайеш | і ўс´о] (інф. Войтович І.М.);
За Чорним Ровом [за 'чорним 'ровом] (ліс, с. Боянець Жв);
Чорні Рогачки ['чорн´і ро'гачк’і] (ліс, с. Куткір Бс).
2) найменування водойм, переважно зі стоячою, «чорною» водою:
Чорне Багно ['чорне баг'но] (болото, с. Руда-Крехівська Жв, с. Трійця Рд), Чорні Багна ['чорн´і 'багна] (болотиста місцевість, с. Крута Долина Жв);
Чорне Озеро ['чорне 'озеиро] (болотиста місцевість, с. Нова Скварява Жв; озеро, с.
Кустин Рд);
Чорний Потік ['чорний по'т´ік] (потік, с. Поляни Жв). Ймовірно, що цей мікротопонім
виник на противагу до назви Білий Потік ['б’ілий по'т´ік] (потік, Жв), адже переважно
«білий протиставляється чорному» [10: 14];
Чорний Ставок ['чорний ста'вок] (ліс, с. Старе Село Жв).
3) найменування земельних угідь. Варто зазначити, що ці мікротопоназви мотивуються насамперед характером ґрунтового покриву:
Чорна Гора ['чорна го'ра] (гора, с. Великі Грибовичі Жв та с. Гряда Жв);
Чорне ['чорне] (поле, с. Воля-Висоцька Жв, с. Гійче Жв, с. Забір’я Жв; горб, с.
Синьковичі Жв), Чорний ['чорний] (поле, с. Річки Жв), Черна ['ч’ерна] (ліс, рівнина, с.
Кам’яна Гора Жв);
Чорний Горбок ['чорний гор'бок] (горб, м. Жовква, с. Стара Скварява Жв);
Чорний Обліг ['чорний об'л´іг] (луг, с. Стара Скварява Жв).
4) назви доріг (мотив «чорного шляху», тобто дороги, якою йшли татари):
Чорна Мурованка ['чорна му'рованка] (дорога, с. Утішків Бс);
Чорний Шлях ['чорний шл´ах] (дорога, с. Завишень Ск, с. Перемисловичі Ск). [ко'лис´
| ка'зали | 'були йак т´і мо'гили на'сипан´і | йак та'тари насту'пали | ўс´о пос'пал´ували…
то'му 'чорний шл´ах] (інф. Сівків І.І., 1975 р.н.).
Серед населення досліджуваного регіону побутують легенди про зниклі храми,
а також грішників, що провалилися крізь землю внаслідок дій нечистої сили. Такі
мікротопоніми переважно є дериватами від назв від’ємних форм рельєфу (западин):
Безодня [биe’зод’н´а] (урочище, с. Ріпнів Бс, с. Спасів Ск). За місцевою легендою, у
цьому місці провалилася під землю церква (інф. Іваськів О.Я., 1970 р.н., с. Ріпнів Бс);
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Западні [за'пад’н´і] (западина, с. Циків Бс). Як стверджують респонденти, це непевне місце, адже саме там під землю впав храм, навіть вночі можна почути, як дзвонять церковні дзвони (інф. Сухоставська О.М., 1960 р.н.);
Западене Болото [за'падеине боу'лото] (урочище, с. Піддеревенка Жв). Місцеві
старожили розповідають, що це болото утворилося внаслідок того, що під час Великого посту тут танцювала молодь, тобто вчинила великий гріх, і людей поглинула
земля (інф. Мойсак Н.Д., 1974 р.н.).
«Нечистими» місцями є і території, де сталася якась трагічна подія, де загинули
люди (мотив «не своєї смерті»), а тому їх треба остерігатися. Такі мікротопоніми
мотивовані переважно дієсловами вбити, повіситися тощо:
Забитого Лінія [за'битого 'л´ін´ійа] (просіка, с. Куткір Бс), Коло Забитого [колу
за'битого] (поле, с. Надичі Жв);
Підзавісиниц [п’ідза'в’ісиниц] (урочище, с. Синьковичі Жв). У названій місцевості
повісився чоловік, а тому це урочище є «непевним» (інф. Дячок С.С., 1974 р.н.);
Прибитка [прие'битка] (урочище, с. Гійче Жв). За словами респондентів, на цьому
місці брат заколов рідного брата, а також тут полягло багато людей під час війни (інф.
Івануса Д.В., 1978 р.н.).
У мікротопоніміконі півночі Львівщини засвідчені і поодинокі найменування
географічних об’єктів, що є дериватами від назв язичницьких богів:
Перунова [пиеру'нова] (горб, с. Колоденці Км-Бз). Очевидно, що мікротопоназва
вказує на культ бога Перуна («у слов’янській міфології – бог грози (грому, блискавки,
дощу), володар неба…» [11: 444]). Однак, можливо, що в мікротопонімію ім’я бога
Перуна прийшло за посередництвом антропоніма Перун (пор., Перун [12: 260]).
Ймовірно, що з язичницькими віруваннями пов’язані і мікротопоназви Баба
['баба] (поле, с. Борове Жв; урочище в лісі, с. Рата Жв; озеро, с. Лещатів Ск), Бабина
Гора ['бабина го'ра] (горб, с. Долини Жв), Бабин ['бабин] (присілок, с. Ражнів Бр),
адже слово баба «використовується в народній культурі на позначення міфологічних
персонажів, хвороб, атмосферних явищ…» [11: 20].
Вагоме місце у картині світу, яку репрезентує мікротопонімія півночі Львівщини,
займає фрагмент, що пов’язаний з народними віруваннями (сфера сакрального, святого, вищої сили та сфера нечистої сили).
Виявлено, що образ «святого» місця реалізується насамперед у найменуваннях
географічних об’єктів, в основах яких назви культових споруд (церква, каплиця, монастир), символів християнської віри (хрест, фігура) та місць поховання (цвинтар):
Зацерква, Капличка, Монастирисько, Коло Хреста, Новий Цвинтар. Аналіз зібраного
матеріалу, засвідчив і мікротопоніми, виникнення яких пов’язують з легендами про
появу образу Божої Матері: З’явління, Панна.
Сфера нечистої сили, негативного начала у мікротопоніміконі досліджуваного
регіону репрезентована насамперед назвами, що є дериватами від лексем чорт (Чортова Яма, Чортові Вила) та чорний (Чорний Ліс, Чорний Шлях).
Стало очевидним, що найменування язичницьких богів є непродуктивними для
творення мікротопонімів півночі Львівщини (Перунова). Це свідчить про те, що
мікротопонімія є пластом лексики пізнього походження, а тому майже не відображає
язичницькі вірування, які давно витіснила християнська культура.
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ВІДАНТРОПОНІМНІ ОЙКОНІМИ НА -ЕЦЬ, МОТИВОВАНІ
ХРИСТИЯНСЬКИМИ ОСОБОВИМИ ІМЕНАМИ
У статті репрезентовано українські ойконіми на -ець, в основах яких фігурують
християнські особові імена. Зафіксовано найменування, що походять із грецької, латинської і давньоєврейської мов.
Ключові слова: ойконіми на -ець, християнське особове ім’я.
В статье представлено украинские ойконимы на -ец, в основах которых выступают
христианские личные имена. Зафиксировано наименования, которые связаны с именами
греческого, латинского и древнееврейского происхождения.
Ключевые слова: ойконимы на -ец, календарное личное имя.
There are Ukrainian place names on -ec. They are presented in the article having the
bases of Christian personal names. There are detected names that come of Greek, Latin, old
Juwish languages.
Key words: place name on -ec,Christian personal name.
Особові назви людей із покоління в покоління несуть багату інформацію не лише про
власне походження, але й мову і культуру народу, якому належать. В окремих народів вони
можуть вказувати на релігійну, мовну, національну приналежність їх носіїв [1: 222].
В основах українських назв поселень на -ець нерідко фігурують християнські особові
імена. Засвоєння християнських імен розпочалося в Україні з ІХ–Х століть. Ці канонізовані
(узаконені) церквою і зафіксовані у спеціальних книгах (святцях) імена давалися під час
хрещення [5: 7]. На території сучасної України вони приживалися поступово. Незважаючи на поширеність церковних імен у ХІV–ХV століттях, слов’янські особові назви не
виходять з ужитку [2: 28]. Іноді одна й та сама назва є носієм церковного і слов’янського
імен. Церковні імена, які прийшли у Київську Русь, належали кільком мовним пластам: 1) давньоєврейській, арамійській мовам (Лука, Ілля); 2) давньогрецькій, пізніше –
середньогрецькій (Георгій, Тимофій); 3) латинській мові (Валентин, Віктор) [4: 56].
Від християнських особових імен виникали назви поселень, у твірних основах
яких вони виступають. На наш погляд, українські ойконіми на -ець цього типу можна кваліфікувати по-різному: це оніми, що утворилися лексико-семантичним способом
або від прізвищ (НП Семенець < ПН Семенець), або від демінутивів до календарних
імен (НП Семенець < ОН Семенець («малий Семен») < ОН Семен). Первісне значення
цих найменувань – «поселення, яке засноване певною особою або належить їй, тощо».
Більша частина ойконімів на -ець, що походять від християнських особових імен, ускладнена посесивними суфіксами -ів, -ин (Дмитрівець, Карповець). Саме вони утворені за
посередництвом прізвищ із вказаними формантами, а подекуди і назв інших поселень
(Кузьминець). Однак виявлено і назви, які утворені лексико-семантичним способом безпосередньо від зменшено-пестливих імен із суфіксом -ець (Климець, Василець).
© Михайличенко Н.Є., 2009
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Зафіксовані українські ойконіми на -ець цього типу мотивовані:
1) чоловічими християнськими іменами. Таких назв поселень виявлено чимало.
Вони походять:
а) з грецької мови:
Василець – (1973, Ямпільський р-н См., ІМС См., 653); (1946, Ямпільський р-н См.,
Укр. АТП, 549) < Василець «малий Василь» < ОН Василь < гр. ім. basileia «цариця»,
«царівна», кан. (Трійняк, 60).
Григорець – (nomine, Grzegorzecz, 1478, Галицький п-т, AGZ XIX, 300). Від ОН
Григір, Григорій – гр. grēgoreō «не сплю, пильную (букв.: той, хто не спить, пильнує)»
(Скрипник, Дзятківська, 53).
Дмитрівець – (z Dmitrowcem, 1585, Володимирський п-т, РМ, 409); (Dimitrowiecz,
1570, Володимирський п-т, Źdz XIX, 22) < ПН Дмитрів (Редько, І, 314) < ОН Дмитро < гр.
ім. Dēmētrios (присв. прикм. до Dēmētēr) «Деметра – богиня родючості й землеробства» –
належний Деметрі; землероб; кан. (Трійняк, 107).
Карповець – (Karpowiec, 1576–1586, Подільське в-во, Źdz IX, 263) < ПН Карпів
(Редько, І, 442) < ОН Карпо < гр. ім. Karpos < karpos «плід»; кан. (Трійняк, 167).
Климець – (1946, Славський р-н Др., Укр. АТП, 150); (1931–1932, Тухлянський д-т,
ЛШ, 216); (Klimiec, 1890, Сколе, Стрий, SORG, 565); (Kłimiec, –1788, Й ХVІ – 79, 1819–
1820, Ф ХVІ – 231, ц. Стрий, 144); (Klimiec, 1661–1665, Перемишльська земля, Вишенське ст-тво, LWR I/1, 132); (Klimiec, 1589, Перемишльська земля, Самбір, Źdz XVIII/1,
27); (1565, Сколівський р-н Лв., ІМС Лв., 716) < Климець «малий Клим» < ОН Клим,
Климентій < лат. clemens «милосердний, поблажливий» (Скрипник, Дзятківська, 68).
Кузьминець – (Kuzmieniec, 1890, Калуш, SORG, 234); (Kozminiecz, 1578, Подільське
в-во, Źdz XIX, 273) < НП Kuzmin (1604, Хм., Кам’янецький п-т, Крикун ІІ, 431); (Kuźmin,
Брацлавщина, Źdz XXII, 724) < ОН Кузьма < гр. ім. Kosmas < kosmos «світ», «порядок»,
«прикраса» – добромисний, скромний, чесний, кан. (Трійняк, 185).
Олексинець – (Oleksiniecz, 1583, Кременецький п-т, Źdz XIX, 144) < Олексин (Чучка,
415) < ПН Олексин < ОН Олекса < гр. особ. ім. Alexandros «Олександр» і гр. зменш. суф.
-rion; кан. (Трійняк, 264). Олександр – гр. особ. ім. Alexandros < гр. alexō «захищаю», «допомагаю» і anēr «чоловік», «мужчина» – захисник людей, мужній; кан. (Трійняк, 261).
Олексинець Новий – (1973, Кременецький р-н Тр., ІМС Тр., 392); (1946,
Почаївський р-н Тр., Укр. АТП, 577); (1831, Кременецький п-т Волинської губернії,
Сел. РУ 1826–1849, 365); (1570, Алексинець Новий, 1570, Кременецький уїзд, Теод.
ІІІ, 148). Див. Олексинець.
Олексинець Підлісний – (1946, Городоцький р-н К-П, Укр. АТП, 228); (Oleksince
Podlesne, 1619, Кам’янецький п-т, Крикун ІІ, 435). Див. Олексинець.
Олексинець Старий – (1946, Почаївський р-н Тр., Укр. АТП, 578); (1463, Кременецький р-н Тр., ІМС Тр., 397); (Алексинець Старий, 1463, Кременецький уїзд, Теод. ІІІ,
147). Див. Олексинець.
Олесець – (1553, біля с. Гридковичі, ГВКЛ, 65) < ОН Олесець «малий Олесь» < ОН
Олесь, Олексій і Олекса. Див. ще Олексинець.
Олеховець – (Olechowiec, 1622, Богуславське ст-тво, Źdz XXII, 159) < ПН Олехів <
ОН Олех < ОН Олександр. Див. ще Олексинець.
192

Остапківець – (Ostapkowce, д. Буськ, ц. Золочів, Й XVIII – 42, 1785–1788, Ф XVIII –
36, 1819–1820, 221) < ПН Остапків < ОН Остапко < ОН Остап, Євстафій, Євстахів < гр.
особ. ім. Eustathios < eustathēs «стійкий», «міцний», «здоровий», «веселий», кан. (Трійняк,
275–276).
Пилипець – (1946, Воловська округа Зк., Укр. АТП, 683); (1849, Мармароська жупа,
ІМС Зк., 23); (1463, Міжгірський р-н Зк., ІМС Зк., 363–371) Пилипець «малий Пилип» <
ОН Пилип < гр. особ. ім. Philippos < гр. Philippos «любитель коней» < philos «який любить» і -hippos «кінь»; кан. (Трійняк, 296).
Тиминець Великий – (Thimienyecz Maior, 1472, MRPS I, 47) < ПН Тимин < ОН
Тимофій < с.-гр. особ. ім. Timotheos < гр. timē «честь», «пошана» і theos «бог» – який
шанує бога, богобоязливий; кан. (Трійняк, 360).
Тиминець Малий – (Thimienyecz Minori, 1472, Галицький п-т, Ярнолтов, MRPS I,
47). Див. Тиминець Великий.
Тимковець – (Tymkowiec, 1890, Рожанка Нижня, Сколе, Стрий, SORG, 566) < ПН
Тимків < ОН Тимко < Тимофій. Див. ще Тиминець Великий.
Федорівець – (Федорковець, 1596, Кременецький уїзд, КЗС І, 42); (Федоровецъ,
1593, Луцький п-т, Арх. І, 372); (na Fedorowiec, 1572, Володимирівський п-т, РМ, 247)
< ПН Федорів (Редько, ІІ, 1093) < ОН Федір < гр. особ. ім. Theodōros < гр. theos «бог» i
dōron «дарунок» – божий дарунок; кан. (Трійняк, 374).
Юр’ївець – (1601, Кременецький п-т, КЗС ІІ, 25); (Juryowecz, 1433, Ставчани, Тарново, AGZ II, 96) < ПН Юрів (Редько, ІІ, 1239) < ОН Юрій – варіант імені Георгій (Трійняк,
408) < гр. ім. Georgios < гр. georgos «землероб», «хлібороб» < ge «земля» і ergon «робота»; кан. (Трійняк, 86).
Юхновець – (Juchnowiec, Белзька земля, Źdz XVII/4, 214) < ПН Юхнів – ОН Юхно –
розм. від Юхим і Єфим – гр. особ. ім. Euthymos < euthymos «доброзичливий», «веселий»,
«спокійний», «бадьорий»; кан. (Трійняк, 410).
б) з давньоєврейської мови:
Ванчинець – (1946, Новоселицький р-н Чрв., Укр. АТП, 642); (Новоселицький р-н
Чрв., ІМС Чрв., 456) < ПН Ванчин < ОН Ванко < ОН Іванко < ОН Іван – д.-євр. Yōchānān
«Ягве (Бог) змилосердився, Ягве (Бог) помилував» (Скрипник, Дзятківська, 61).
Івашківець (1) – (сер. ХХ ст., Сколівський р-н Лв., ІМС Лв., 714); (Iwaszkowce,
1785–1788, Й ХІV – 165, 1819–1820, Ф ХІV – 138, ц. Самбір, 134) < ПН Івашків < ОН
Івашко < ОН Іван. Див. ще Ванчинець.
Івенець – (Ивенецъ, маєток, 1500, АЛМ ІІ, 52); (Iwanyecz, 1478, Галицький п-т, AGZ
XIX, 299); (Iwanyecz, 1443, Коритники, AGZ XIII, 598). Від Івен – фонетична видозміна
імені Іван. Див. ще Ванчинець.
Махновець – (1617, Кременецький п-т, КЗС ІІІ, 118) < ПН Махнів < ОН Махно (Махтей, Матей, Матвій) (Редько, І, 669) < ОН Матвій < гр. особ. ім. Mattathaios < д.-євр. особ.
ім. Mattathiāh < matitiāh «дарунок Ягве (бога)», «божа людина»; кан. (Трійняк, 220).
Михайловець – (Michajłowiec, 1577, Волинське в-во, Володимирський п-т, Źdz XIX,
73) < ПН Михайлів < ОН Михайло. Див. Ще Михалковець.
Михалковець – (Михалковεцъ, 1643, біля Гусятина, ДМВН ХVII, 256) < ОН Михалко <
ОН Михайло – д.-євр. Mīkhā’ēl «хто як Бог (рівний Богові)» (Скрипник, Дзятківська, 79).
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Михновець – (1946, Стрілківський р-н Др., Укр. АТП, 153); (Michniowiec, 1890, Турка, SORG, 622); (Michniowiec, 1785–1788, Й ХIV – 32, ц. Самбір, 198); (Michnowiecz,
ХVI, Самбірське староство, Ж. І, 230). Від Михнів < ОН Михно, що пов’язане з іменем
Михей – д.-євр. Mīkhā «хто як Бог (рівний Богові)» (Скрипник, Дзятківська, 80).
Мишковець – (Myszkowiec, 1583, Луцький п-т, Źdz XIX, 81) < ПН Мишків < ОН
Мишко < ОН Михайло < гр. особ. ім. Michaēl < д.-євр. особ. ім. Mīkhā’ēl < д.-євр. mī
«хто» і khā «як» і ēl «бог» – хто як бог, рівний богові; кан. (Трійняк, 236).
Семенець Борек – (Siemieniec Borek, 1615–1616, Луцьке ст-тво, Źdz V, 93). Від Семенець – д.-євр. šāma’ «чути, слухати» (Скрипник, Дзятківська, 98).
Томашовець – (Thomaschowecz, 1484, Галицький п-т, AGZ XIX, 309) < ПН Томашів
< ОН Томаш < ОН Тома (Хома) – д.-євр. ta’ōm «близнюк» (Скрипник, Дзятківська, 108).
Томашів (деражнянський р-н Рв., Укр. АТП, 444).
Хомець (1) – (1946, Олеський р-н Лв., Укр. АТП, 341); (Chomiec, 1890, Золочів,
Олесько, SORG, 670) < ОН Хомець < ОН Хома (Тома). Див. ще Томашовець.
Якимовець – (1571, Кременецький п-т, КЗС І, 42) < ПН Якимів (Редько, ІІ, 1246) <
ОН Яким < д.-євр. особ. ім. Ĭăhōiāqīm «Ягве (бог)» спорудив (збудував, утвердив)»; кан.
(Трійняк, 412).
Яковець – (1946, Володимирецький р-н Рв., Укр. АТП, 441) < ОН Яків < ст.-слов.
Иаковъ < гр. Jakobs < д.-євр. Jáăgōbh «він іде слідом (по п’ятах)» < д.-євр. ’āqēbh «п’ята»
(Трійняк, 413).
Янець – (Janyecz, 1530, Поділля, Зіньковецький п-т, Źdz XIX, 170) < ОН Ян < зах.слов. варіант Іван (Трійняк, 415) < гр. ім. Irránnлs < д.-євр. Johānān «Ягве (бог) змилосердився; помилував» – божа милість, божа благодать; кан. (Трійняк, 143).
Яновець – (Janowiec, 1576–1586, Галицький п-т, Źdz IX/2, 273); (Janowiec, 1577, Володимирський п-т, Źdz XIX, 74) < ПН Янів (Редько, ІІ, 1250) < ОН Ян. Див ще Янець.
Ясковець (1) – (1946, Ічнянський р-н Чрг., Укр. АТП, 657) < Ясків < Ясько, Яцко (скорочені від Яків) – д.-євр. «він іде слідом (по п’ятах)» (Скр., Дзят., 111). Див. ще Яковець.
в) з латинської мови:
Ігнатовець – (Ihnatowiecz, XVI ст., Самбірське ст-тво, Ж. І, 238) < ПН Ігнатів < ОН
Ігнат < д.-рим. ім. Ignatius < д.-лат. Еgnatius; традиц. тлумач.: лат. ignotus «невідомий»,
«незнайомий» (Трійняк, 90).
Максимець (2):
• (1946, Путильський р-н Чрв., Укр. АТП, 643).
• (Надвірнянський р-н І-Ф, ІМС І-Ф, 436); (1946, Надвірнянський р-н Стн., Укр.
АТП, 510); (Maksymiec, 1890, Топольниця, Старемясто, SORG, 564) < Максимець «малий Максим» < ОН Максим < лат. ім. Maxīmus < лат. maxīmus «найбільший»; кан.
(Трійняк, 206).
Марковець – (Markowyecz, 1482, Галицька земля, AGZ XIX, 210) < ПН Марків (Редько, І, 654) < ОН Марко < гр. ім. Markos < д.-рим. Marcus < лат. marcēre «бути зів’ялим,
слабим» – зів’ялий; кан. (Трійняк, 216).
Мартинець – (Martyniec (Martynce), 1607, Київське в-во, Źdz XXI, 127) < ОН Мартин
< лат. Martinus (род. в. Martis) «Марс – бог війни в давньоримській міфології» і суфікс
належності -īnus Марсів; подібний до Марса; войовничий; кан. (Трійняк, 217).
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Романець – (Romaniec, 1890, Конюшков, Броди, SORG, 44) < Романець «малий Роман» < ОН Роман – лат. Romanus «римський; римлянин» (Скрипник, дзятківська, 95).
2) жіночими особовими християнськими іменами. Зафіксовано лише 2 найменування цієї підгрупи:
Гальчинець – (1791, Житомирський уїзд, Солотвинська волость, Теод. І, 104). Від
Гальчин < Галка, Галька – запоз. з гр. м. Гαλήνη, утвореного на основі іменника γαλήνη
«спокій, ясність, штиль» (ЕСУМ І, 460).
Катерининшанець (раніше Орлик, потім Ольвіополь) – (Єкатерининшанець, 1770,
Катеринославське н-тво, ІМС Мк., 655); (1676, Мк., ІМС Мк., 12) < Катеринишин < АН
Катериниха < ОН Катерина < гр. ім. Aikaterinē < katharā «чиста», «непорочна», «цнотлива»; кан. (Трійняк, 169).
1. На основі історичних джерел зафіксовано 44 українські ойконіми на -ець, мотивовані
церковними християнськими особовими іменами. З них – 2 оніми, що походять від
жіночих особових імен (НП Гальчинець < Гальчин (присвійний прикметник до Галька), Катерининшанець), а решта (42 найменування) – від чоловічих.
2. Ойконіми цього типу – це назви, утворені від демінутивних особових імен чи прізвищ
(НП Василець < ОН Василець «малий Василь») або прізвищ із присвійними формантами -ів, -ин (НП Ігнатовець < ПН Ігнатів, Гнатів, НП Карповець < ПН Карпів).
3. Серед назв поселень, що мотивовані чоловічими християнськими іменами, виділяємо оніми, що походять: з грецької мови (Григорець), з давньоєврейської (Ванчинець,
Івашківець), латинської мов (Марковець, Романець).
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ОСОБЛИВОСТІ РЕПЕРТУАРУ АНАЛІТИЧНОГО
ФОРМОТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВНОЇ СЛОВОЗМІНИ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ
У статті розглядаються ознаки репертуару аналітичного формотворення дієслівної
словозміни в українській та німецькій мовах. Описано ряд особливостей складу аналітичних
форм в двох мовах, що зіставляються. Визначаються спільні риси аналітичного формотворення граматичних категорій дієслова в мовах з різними типологічними ознаками.
Ключові слова: аналітична форма, дієслівна словозміна, граматичні категорії.
В статье рассматриваются особенности репертуара аналитического формообразования грамматических категорий глагола в украинском и немецком языках.
Описывается ряд особенностей состава аналитических форм глагольного словоизменения в двух сопоставляемых языках. Определяются общие признаки аналитического
формообразования в языках с разными типологическими характеристиками.
Ключевые слова: аналитическая форма, глагольное словоизменение, грамматические категории.
Specific repertoire features of word formation in Ukrainian and German verb system are
analyzed in the article. A number of characteristics of verb analytical forms structure in two
compared languages are described. Common elements of the verb grammatical categories
word formation in the languages with different typological attributes are defined.
Key words: analytical form, grammatical categories, verb paradigm.
Вивчення і зіставлення неспоріднених мов та їхнього репертуару аналітичних форм
привертає увагу дослідників ХХІ століття Мови з різними генетичними характеристиками мають свій набір аналітичних одиниць, що забезпечують вираження значень тих
чи інших граматичних категорій і складають парадигми граматичних категорій певної
частини мови.
Метою нашого дослідження є співвіднесення репертуарів аналітичного формотворення дієслівної словозміни української та німецької мов.
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Німецька мова являє собою змішаний тип і має аналітико-синтетичну будову. Українська мова є синтетичною з виявами аналітизму. Зважаючи на відмінності мов з різними
типологічними ознаками, ми робимо спробу визначити спільні риси.
Вивченню і визначенню репертуару в українській мові присвятили свої праці І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, О.А. Дубова, А.П. Загнітко, В.М. Русанівський. Дослідженням питання аналітичного формотворення в німецькій мові займалися Б.О. Абрамов,
В.Г. Адмоні, М.М. Гухман, О.І. Москальська, В.М. Ярцева.
Серед аналітичних одиниць української мови, одиницями морфологічного рівня
визнаються форми майбутнього часу недоконаного виду і умовного способу, форми дієприкметникового пасиву, давноминулий час, форми імператива 3-ї особи однини і множини, форми сумісної дії в парадигмі наказового способу.
До аналітичних одиниць дієслівної словозміни належать форми Perfekt,
���������������������
Plusquamperfekt, Futur I, Futur II, Passiv, Konjunktiv, Imperativ [1: 329; 2: 171].
Німецька мова має більш складну систему часових форм дієслова, ніж українська,
але в основі категорії часу в німецькій і українській мовах лежить однакове значення –
відношення моменту дії до моменту мовлення.
Незважаючи на однакове граматичне значення категорії часу, що реалізується в значеннях теперішнього, минулого і майбутнього часів, досліджувані мови мають різу кількість часових форм (див. Таблиця 1).
Таблиця 1
Аналітичні форми граматичної категорії часу дієслова
Аналітичні форми
часу дієслова

Українська мова

майбутній час
недок. вид
майбутній час
док. вид
минулий час
док. вид
давноминулий час

буду + інфінітив недок. виду

Німецька мова
werden + 1. Infinitiv
werden + 2. Partizip+ haben/sein
haben /sein + 2. Partizip

був/була + основа минулого
часу + -в/-л

hatten/waren + 2. Partizip

Форма майбутнього часу недоконаного виду «буду + інфінітив недоконаного виду»
безсумнівно кваліфікується як аналітична. Значення форматива буду в парадигмі форм
майбутнього часу втрачає своє лексичне значення «буття, існування». Форма майбутнього часу недоконаного виду залучає форматив буду та лексичну основу, яка репрезентується інфінітивом.
Майбутній час недоконаного виду німецької мови має форму «werden + 1.Infinitiv».
Як зауважує О.І. Москальська дієслово werden не має вже свого первинного лексичного
значення [3: 54].
Давноминулий час або плюсквамперфект має аналітичні форми, що утворюються
за допомогою дієслова бути і дієслова минулого часу, і передає значення дії, що вже
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відбулася, до якогось моменту в минулому. Серед форм граматичної категорії часу
дієслова, форми давноминулого часу виступають «одним з найбільш дійових засобів
абсолютного віддалення перебігу дії, її актуальності чи не актуальності щодо моменту
мовлення і повідомлення про неї» [4: 40].
Форма Plusquamperfekt «hatten/waren + 2.Partizip» у���������������������������������
����������������������������������
німецькій�����������������������
��������������������������������
мові������������������
����������������������
є����������������
�����������������
відносною������
���������������
часо�����
вою формою, яка виражає ускладнене часове значення, тобто передування однієї дії іншій
дії в минулому [5: 239]. Форми німецької мови Perfekt «haben /sein + 2.Partizip» і Futur II
«werden + 2. Partizip+ haben/sein» не мають відповідних форм в українській мові.
Пасивні форми дієслова є відображенням активних форм [6: 175; 7: 242]. Одиниці
пасивного стану німецької мови визнаються лише аналітичними, які схематично зображаються як «werden + 2.Partizip» (див. Таблиця 2).
Таблиця 2
Аналітичні форми граматичної категорії пасивного стану дієслова
Аналітичні форми
пасивного стану
дієслова
теперішній час
недок. виду
теперішній час
док. виду
минулий час недок.
виду
минулий час док. Виду

майбутній час недок.
виду
майбутній час док.
виду

Українська мова

Німецька мова
werden + 2. Partizip

Ø + пасивний
дієприкметник док. виду

sein + 2. Partizip

був/була + пасивний
дієприкметник док. виду

ist/sind + 2. Partizip + worden;
war + 2. Partizip;
ist/sind + 2. Partizip + gewesen;
war + 2. Partizip + gewesen
werden + 2. Partizip + worden

буде + пасивний
дієприкметник док. виду

werden + 2. Partizip + worden
+ sein;
werden + 2. Partizip + sein;
werden + 2. Partizip + gewesen
+ sein

wurde + 2. Partizip

Аналітичні форми української мови «Ø/був/була/буде + пасивний дієприкметник док.
виду» кваліфікують як ті, що належать до часової парадигми як форми співвідносні з
формами активу або як іменний складений присудок.
Якщо пасивні форми української мови існують як співвідносні форми з часовими
формами активу, то вони «мають розглядатися як аналітичні морфологічні форми,
оскільки входять до складу морфологічних станових опозицій» [8: 214].
Аналітичні форми пасивного стану української мови співвідносяться з формами
німецької мови. Відмінність становить відсутність аналітичних форм теперішнього,
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минулого і майбутнього часів недоконаного виду в українській мові. Утворення форм пасивного стану в українській і німецькій мовах різниться не лише через наявність великої
кількості форм, але й через спосіб творення форм пасивного стану.
Як видно з таблиці система аналітичних форм пасивного стану дієслова німецької
мови є більш численною, проте це не свідчить про надлишковість парадигми. Парадигма пасивного стану дієслова німецької мови має більше засобів утворення аналітичних
форм через існування двох видів пасиву: пасив дії (Vorgangspassiv/ werden-Passiv) і пасив
стану (Zustandspassiv/ sein-Passiv).
Традиційно виділяють дві аналітичні форми наказового способу (хай/нехай +
3-а особа однини та множини) [9: 26]. Особливістю парадигми імператива сучасної
німецької мови є наявність аналітичної форми множини, ввічливої форми, яка
вживається при звертанні як до однієї особи, так і до кількох осіб (Lesen Sie!) (див.
Таблиця 3).
Таблиця 3
Аналітичні форми граматичної категорії наказового способу дієслова
Граматична категорія
наказового способу
дієслова
наказовий спосіб

Українська мова
хай/нехай + основа тепер. часу
док. виду/ недок. виду (3-я особа
однини/3-я особа множини)
давай/давайте + інфінітив
недок. виду
давай/давайте + основа тепер.
часу док. виду + (-е/-и) мо

Німецька мова
Infinitiv + Sie
wir + wollen + Infinitiv
lassen + uns + Infinitiv
Infinitiv + wir

Специфічне місце в системі форм наказового способу української мови має лексично
десемантизоване дієслово давати, що, вживається у формах 2-ї особи однини й множини, а також 1-ї особи множини і сполучається з дієсловами у формі інфінітива, простого
й складеного майбутнього часу і 1-ї особи множини наказового способу, передає значення спонукання [10: 229].
У німецькій мові відповідником до дієслова давати є wollen та lassen, які на відміну
від форм дієслова давати – давай/давайте, мають значення звертання і спонукання до
дії групи людей [11: 223].
Найбільш істотні розбіжності існують при співвіднесенні аналітичних форм умовного
способу двох досліджуваних мов. Значення умовного способу має категорійне значення
можливості, припущення, що виражається аналітичною формою, яка складаються з
форматива би/б, дієслівної основи інфінітива та суфіксів -в/-л. Умовний спосіб в німецькій
мові має аналітичні форми (див. Таблиця 4).
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Форми граматичної категорії умовного способу дієслова
Граматична категорія
умовного способу
дієслова
Умовний спосіб

Українська мова
би/б + дієслівна основа
інфінітива + -в/-л

Таблиця 4

Німецька мова
würde + 1. Infinitiv
hätten/wären + 2.Partizip
habe/sei + 2.Partizip
werde/ werdest + 1. Infinitiv
werde/ werdest + 2. Infinitiv

Як відомо, українська мова має лише одну форму умовного способу, аналітичну за
своєю структурою «би/б + дієслівна основа інфінітива + -в/-л». Оскільки ця форма єдина, вона не може виражати значення часу. У німецькій мові для вираження умовного способу використовуються форми Konjunktiv I і Konjunktiv II, які мають часову віднесеність
до моменту виконання дії [12: 219 – 221].
Отже, співвіднесеність аналітичного формотворення граматичних категорій дієслова у двох досліджуваних мовах є неповною. Серед аналітичних одиниць української та
німецької мов часової категорії дієслова не простежується наявність відповідників часових форм індикатива. Аналітичні форми пасивного стану двох мов мають відповідники,
хоча кількісно переважають одиниці німецької мови, що зумовлено характером утворення форм пасиву – два способи, що відповідають за доконаний і недоконаний види.
Граматичні категорії дієслівної словозміни німецької мови налічують більшу кількість
аналітичних форм, ніж українська, що, однак, не свідчить про надлишковість. Різноманіття аналітичних форм вказує на важливість віднесеності дії до моменту мовлення.
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ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ
ПРЕФІКСАЛЬНОЇ ОНОМАСІОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
СОЦІАТИВНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена дослідженню динамічних характеристик семантики твірних основ
похідних іменників префіксальної ономасіологічної категорії соціативності в англійській
мові. Кількісний аналіз виокремлених лексико-семантичних груп твірних основ похідних
іменників префіксальної ономасіологічної категорії соціативності дозволив визначиити
інвентар груп, які формують ядро, основний склад та периферію реалій у давньоанглійській,
середньоанглійській, ранньоновоанглійській та сучасній англійській мовах.
Ключові слова: префіксальна ономасіологічна категорія соціативності, лексикосемантична група, ядро, основний склад, периферія, субстантивна твірна основа
Статья посвящена исследованию динамических характеристик семантики словообразовательных основ производных имя существительных префиксальной ономасиологической категории социативности в английском языке. Количественный анализ выделенных лексико-семантических групп дал возможность охарактеризовать инвентарь
групп составляющих ядро, основной склад и периферию реалий в древнеанглийском,
среднеанглийском, ранненовоанглийском, новоанглийском языках.
Ключевые слова: префиксальная ономасиологическая категория социативности,
лексико-семантические группы, ядро, основной состав, периферия, субстантивная словообразовательная основа.
The dynamic characteristics of the English prefix derivatives of substantive roots semantics
of the onomasiological category of sociativity are investigated in the article. Quantitative
analysis of the singled out lexico-semantic groups gives us an opportunity to define their
inventory that forms the nucleus, basic system, periphery of realities in Old English, Middli
English, New Early English, New English.
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Key words: prefix onomasiological category of sociativity, lexico-semantic groups, nucleus,
basic system, periphery, substantive root.
Розвиток когнітивного підходу в лінгвістичних дослідженнях значною мірою спричинився до поглибленого вивчення ономасіологічних категорій. Сказане з особливою
силою проявляється в загостреній увазі дослідників до ономасіологічної категорії асоціативності, внаслідок практичної необхідності широкого використання поняття «сумісність» у таких сферах діяльності людини, як бізнес, соціальна психологія, спільність різноманітних вчинків.
Хоча основні проблеми ономасіології досліджувалися багатьма лінгвістами сучасності, такими як Н.А. Антропова, Н.Д. Арутюнова, Г.І Берестнєв, В.В. Виноградов,
В.Г. Гак, О.С. Кубрякова, О.О. Селіванова, М.М. Полюжин.
Однак проблематика ономасіологічної категорії соціативності усе ще залишається
недостатньо висвітленою. До неї в першу чергу належать питання, пов’язані з висвітленням динамічних характеристик цієї категорії упродовж усього письмово фіксованого періоду її становленням і розвитком.
Першим етапом такого дослідження відповідно до мети статті є описати динамічні
характеристики семантики субстантивних твірних основ префіксальних похідних ономасіологічної категорії соціативності в англійській мові. Матеріалом дослідження слугувала суцільна вибірка префіксальних похідних із словників давньоанглійської, середньоанглійської та сучасної англійської мов (Bosworth J. An Anglo-Saxon Dictionary,
Stratmann E.H. A Middle-English Dictionary, The compact Edition of the Oxford English
Dictionary).
Поняття сумісність (комітатив) нерозривно пов’язане з потребами, які історично
розвиваються не в організмі індивіда, а в організмі «роду людського», тобто в організмі суспільного виробництва, специфічно людського життя, у сфері сукупності суспільних відносин, які виникають між людьми у процесі цього виробництва, у процесі
колективно-роздільної діяльності індивідів, які створюють матеріальну основу культури людини [7: с. 15].
В основу категоріального значення соціативності покладено уявлення у мовній
свідомості людини про сумісність як у прямому, так і в переносному значеннях, про
реальне або ментальне об’єднання в єдине ціле тієї чи іншої кількості однорідних або
неоднорідних (рідше) об’єктів, явищ, дій [10: с.227].
Активне використання категорії соціативності для вираження наукових явищ свідчить
про високий рівень її абстрактності. Звернення до поняття ″сумісність″ допомагає формулюванню нових плідних наукових понять на сучасному етапі розвитку людства [7: с.12].
Проведене нами дослідження включає такі етапами:
1. Виявлення системи лексико-семантичних груп субстантивних твірних основ
ономасіологічної категорії соціативності у давньоанглійській, середньоанглійській, ранньоновоанглійській, сучасній англійській мовах.
2. Кількісні дані дали змогу простежити сукупність усіх змін, що складають динаміку словотвірних процесів , що відбулися у межах досліджуваної ономасіологічної категорії.
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Для виявлення динамічних характеристик субстантивних твірних основ префіксальних
похідних ономасіологічної категорії соціативності, ми розділили їх на лексико-семантичні
групи на позначення: «Людина (заг. назви)», «Дії», «Об’єднання осіб», «Абстрактні поняття», «Соц. стан, професії», «Неживі предмети, речі», «Речовини», «Мова», «Родинні
зв’язки», «Емоції», «Темпоральність», «Живий організм».
Ономасіологічна структура префіксальних похідних складається з ономасіологічного базису, який вказує на певний понятійний клас, родове поняття, ономасіологічна
ознака вказує на видові відмінності, які виділяють предмет усередині класу [11,с.153].
Так, ономасіологічний базис категорії соціативності складають значення префіксів a 1
-, ad-, by-, co-, counter-, æg-, efen-, fore-, for-, ge-, hyper-, inter-, mid-, ofer-, pan-, pro-,
samod-, sur-, super-[10]. Ономасіологічну ознаку складають відмінності субстантивних
твірних основ, за допомогою яких групують поняття в ЛСГ.
Нами було проаналізовано 1728 префіксальних похідних ономасіологічної категорії соціативності, з яких приблизно половина – 771 (48%) твірних основ складають
похідні іменників.
Кількість ЛСГ твірних основ похідних іменників ономасіологічної категорії соціативності не є однорідною для всіх досліджуваних нами часових відрізків. Протягом
розвитку англійської мови кількість ЛСГ , які брали участь у префіксальному словотворенні зазначеної категорії, збільшувалася, тобто поняття сумісності набувало все
більшого поширення нових реалій навколишньої дійсності. Так, уже у давньоанглійській мові кількість ЛСГ твірних основ похідних іменників ономасіологічної категорії
соціативності була досить поширеною, оскільки він складався з більше половини ЛСГ
(8 з 12 груп), притаманних сучасній англійській мові: ЛСГ на позначення «Людина (заг.
назви)», «Дії», «Об’єднання осіб», «Емоції», «Абстрактнї поняття», «Родинні зв’язки»,
«Неживі предмети, речі» та «Соціальний стан, професії». У середньоанглійській мові
сформувалися ще 2 ЛСГ твірних основ похідних іменників ономасіологічної категорії
соціативності: ЛСГ на позначення «Темпоральні характеристики», «Живий організм»,
та «Мова». У ранньоновоанглійський період виникають нова ЛСГ на позначення «Речовини». У цей період остаточно формується система ЛСГ твірних основ похідних
іменників ономасіологічної категорії соціативності і є ідентичною системі, яка характерна сучасній англійській мові.
Щоб визначити основні реалії дійсності, які носії англійської мови відносили до
поняттям «сумісність» у кожному часовому відрізку, ми виділили їх ядро, основний
склад та периферію реалізовані ЛСГ твірних основ похідних іменників ономасіологічної категорії соціативності у давньоанглійській, середньоанглійській, ранньоновоанглійській та сучасній англійській мові. Для цього ми скористалися системою обчислення, яку запропонувала Є.І. Гороть: до ядра належать категорії, що складають 75%
(±5%) усього масиву зафіксованих реалій, основний склад (разом з ядром) охоплює
90% (±5%) досліджуваного масиву; інші розглядаються як периферійні [6, с.134]. Результати дослідження відображені у таблиці 1.
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Таблиця 1.
Реалізація реалій ЛСГ твірних основ похідних іменників ономасіологічної
категорії соціативності протягом 4 періодів розвитку англійської мови

№

ЛСГ на позначення

Давньоанглійська мова
Кількість
%
Приклади твірних основ з
твірних
префіксами
основ

1
2
3

Людина (заг. назви)
33
33,8
ge-сeasterwaran- житель міста
Дії
18
18,4
ge- tоge- волочіння
Об’єднання осіб
18
18,4
ge -dryht – команда
Ядро – 69 твірних основ (70,6%)
4
Соц. стан, професії
8
8,2
ge -scota -солдат
5
Неживі предмети, речі
7
7
ge -clofa – плаття
6
Абстрактні поняття
6
6
ge -Þoht – думка
Основний склад – 90 твірних основ (91,8%)
7
Емоції
4
4,1
efen-sargung – пристрасть
8
Родинні зв’язки
4
4,1
ge -broÞor -брат
Периферія – 8 твірних основ (8,2%)
Всього
98
100
Середньоанглійська мова
№
ЛСГ на позначення
Кількість
%
Приклади твірних основ з
твірних
префіксами
основ
1
Дії
23
31,9
inter-change- зміна
2
3
4

5
6
7
8
10

Людина (заг. назви)
10
13,9
Соц. стан, професії
8
11,1
Абстрактні поняття
7
9,8
Мова
6
8,3
Ядро – 54 твірних основ (75%)
Неживі предмети, речі
7
9,8
Емоції
4
5,6
Основний система – 63 твірних основ (90,4%)
Родинні зв’язки
3
4,1
Темпоральність
2
2,7
Об’єднання осіб
1
1,3

Живий організм
1
Периферія – 9 твірних основ (9,6%)
Всього
72

1,3

for-fighter –борець
efen-servant- слуга
over-cark – ноша
sur-noun – іменник
sur- cote – пальто
co-passion – пристрасть
mid-wif – дружина
a-mornіngs -ранки
co-federacie-федерація
over-head -голова

100
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Ранньоновоанглійська мова
Кількість
%
Приклади твірних основ з
твірних
префіксами
основ
1
Дії
75
37,2
com-mutation – мутація
2
Абстрактні поняття
35
17,3
co-possibility – можливість
3
Соц. стан, професії
32
15,8
co-judge – суддя
Ядро – 142 твірних основ (70,3%)
4
Людина (заг. назви)
13
6,4
co-helper – помічник
5
Об’єднання осіб
11
5,4
co-audience – аудиторія
6
Неживі предмети, речі
11
5,4
pan-graphmeter – метер
7
Мова
10
5
co-text – текст
Основний склад – 184 твірних основ (92,5%)
7
Темпоральні
4
2
a-week – тиждень
характеристики
8
Емоції
3
1,5
co-admiration – захоплення
9
Родинні зв’язки
3
1,5
co-husband – чоловік
10
Речовини
3
1,5
inter-soil -грунт
№

ЛСГ на позначення

12

Живий організм

2

1

pan-оrganon- орган

Периферія – 18 твірних основ (7,5%)
202
100
Сучасна англійська мова
ЛСГ на позначення
Кількість
%
Приклади твірних основ з
твірних
префіксами
основ
Дії
135
33,8
co-perception- сприйняття
Абстрактні поняття
69
17,3
pan-islam – іслам
Людина (заг. назви)
48
12
co-villager – житель села
Соц. стан, професії
44
11
co-churchwarden – церковний
староста
Ядро – 296 твірних основ (74,1%)
Неживі предмети, речі
40
10
pan-telegraph – телеграф
Живий організм
21
5
pan-hyperaemia –гіперемія

Всього
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
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Мова
14
3,5
Основний склад – 363 твірних основ (92,6%)
Речовини
7
1,8
Родинні зв’язки
7
1,8
Об’єднання осіб

6

1,5

ad-predicate – присудок
pro-opium – опіум
co-twin – близнюк
inter-union – об’єднання

10
12

Емоції
5
1,3
Темпоральні
4
1
характеристики
Периферія – 36 твірних основ (7,4%)
Всього
399
100

co-delight – задоволення
over-hours – години

Як це видно з таблиці 1, ядро системи ЛСГ у давньоанглійській мові складали
54 (75%) твірних основ похідних іменників, які репрезентували ЛСГ на позначення
«Людина (заг. назви)», «Дії», «Об’єднання осіб». Разом з ними менш репрезентовані
ЛСГ на позначення «Соц. стан, професії», «Неживі предмети, речі», «Абстрактні поняття» утворювали основний склад цього періоду – 63 (90,4%) твірних основ похідних
іменників. Решта 2 ЛСГ на позначення «Емоції», «Родинні зв’язки» були реалізовані 8
(8,2%) лексичними одиницями і формували периферію у давньоанглійській мові.
Ядро твірних основ похідних іменників префіксальної ономасіологічної категорії
соціативності у середньоанглійській мові розширилося і зазнало якісних змін. Воно
репрезентувалося з сформованої у цей період ЛСГ на позначення «Мова», 2 ЛСГ на
позначення «Людина (заг. назви)», «Дії», які також реалізувалися великою кількістю
лексичних одиниць у давньоанглійській мові, та 2 ЛСГ на позначення «Абстрактні
поняття», «Соц. стан, професії», які належали до перехідної зони у попередньому
періоді. Ці групи представлені 54 (75%) твірними основами похідних іменників.
Основний склад ЛСГ середньоанглійського періоду представлявся 63 (90,4%) лексичними одиницями і складався з ядрових ЛСГ та ЛСГ перехідної зони на позначення «Неживі предмети, речі», а також ЛСГ «Емоції», яка належала до периферії у
давньоанглійській мові. Периферійну зону (9,6%) складали як і у давньоанглійській
ЛСГ на позначення «Родинні зв’язки», а також сформовані в цей період ЛСГ «Темпоральність», «Живий організм» та ЛСГ «Об’єднання осіб», яка входила до ядра у
давньоанглійській мові, була витіснена на периферію.
З наведеної таблиці видно, що ядро твірних основ похідних іменників ономасіологічної категорії соціативності у ранньоновоанглійській мові складали 142 (70,3%)
твірних основ. Вони реалізували тільки 3 ЛСГ на позначення «Дії», «Абстрактні поняття», «Соц. стан, професії» порівняно з 4 ЛСГ у середньоанглійській, що свідчило
про чисельнішу репрезентацію твірними основами цих 3 ЛСГ у цей період. Перехідна
зона (22,2%) цього періоду як і у середньоанглійському зазнає кількісних та якісних
змін. Вона складається не з 2, а з 4 ЛСГ твірних основ іменників. До неї належить як
і у давньоанглійській та середньоанглійській мові ЛСГ на позначення «Неживі предмети, речі», а також були витіснені з ядрової зони середньоанглійської мови ЛСГ на
позначення «Людина (заг. назви)», «Мова» та ЛСГ на позначення «Об’єднання осіб»,
яка відносилася до периферійної зон у попередньому періоді. Решта 6 ЛСГ «Темпоральність», «Родинні зв’язки», «Живий організм», а також витіснена з основного
складу ранньоновоанглійської мови ЛСГ на позначення «Емоції» та сформована у
цей період ЛСГ на позначення «Речовини» належали периферійній зоні 18 (7,5%).
Як це видно з таблиці 1, ядрова зона ЛСГ твірних основ іменників розширилася
у сучасній англійській мові. До 3 властивих їй ЛСГ на позначення «Дії», «Абстрактні
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поняття», «Соц. стан, професії» знову ввійшла ЛСГ на позначення «Людина (заг. назви)». Ці групи реалізуються 296 (74,1%) лексичними одиницями. Основний склад
ЛСГ цього періоду (92,6%) також розширився порівняно з ранньоновоанглійським.
Він складається з 4 ЛСГ твірних основ іменників ядрової зони, 2 ЛСГ приядрової
зони ранньоновоанглійської мови на позначення «Неживі предмети, речі», «Мова»,
та 1 ЛСГ периферійної зони попереднього періоду на позначення «Живий організм».
Периферія у сучасній англійській мові репрезентується 36 (7,4%) твірними основами іменників, які формують 7 ЛСГ на позначення «Речовини», Родинні зв’язки»,
«Об’єднання осіб», «Емоції», «Темпоральність».
Отже, у ядрі та основному складі, а також, рідко, периферії ЛСГ твірних основ
похідних іменників ономасіологічної категорії соціативності протягом 4 періодів
розвитку англійської мови частково змінювалася кількість ЛСГ. Така тенденція пояснюється збільшенням та зменшенням твірних основ іменників, які реалізують ці
ЛСГ протягом всіх часових відрізків. Результати дослідження цих змін відображені
у таблиці 2.
Спочатку визначимо особливості розвитку ядрових ЛСГ твірних основ ономасіологічної категорії соціативності. Як це видно з таблиці 2, найбільш репрезентативна
у давньоанглійській мові (33), ЛСГ на позначення «Людина (заг. назви)» зазнає різкого звуження у середньоанглійський (10) та знову незначного розширення у ранньоновоанглійський (13) періоди. У сучасній англійській мові кількість її твірних
основ знову зростає майже у двічі (48). Однак порівняно з давньоанглійською це розширення є незначним, оскільки у цей період процес пізнання людини фокусувався
в першу чергу на самій собі (д.а. ge-bedda), а у період сучасної англійської мови ця
ЛСГ доповнилася найменуваннями, які характеризували нові відношення між людьми (с.а. co-debtor).
ЛСГ на позначення «Дії» помітно розширилася упродовж 4 періодів розвитку
англійської мови. Так, друга за репрезентацією твірних основ вже у давньоанглійській (18 лексичних одиниць) ЛСГ на позначення «Дії», перетворилася на найбільш
репрезентативну ЛСГ вже у середньоанглійський період (23). Процес її розширення
стабільно продовжувався і у ранньоновоанглійській (75) та сучасній англійській мові
(135). Таке розширення зумовлене розвитком промислової та професійної діяльності
(д.а ge-dræg, с.р.а. co-promise, р.н.а. co-moderation, с.а.co-indication)
Зазнала значного розширення також ЛСГ на позначення «Абстрактні поняття»,
яке спричинене значним розвитком науки (д.а. sam-rune, с.р.а. co-respondence, р.н.а.
super-conception, с.а. pro-semitism) Так, ця ЛСГ у давньоанглійській мові реалізувалася малою кількістю твірних основ (6), у середньоанглійській – 7, а у ранньоновоанглійській (35) та у сучасній англійській стала другою серед найбільш репрезентованих (69).
Динамічні характеристики префіксальних похідних іменників
ономасіологічної категорії соціативності в англійській мові
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Таблиця 2.

період

1
Давньоанглійська
мова
Середньоанглійська мова
Ранньоновоанглійська
мова
Сучасна
англійська мова
Всього

ЛСГ твірних основ похідних іменників на позначення
Люди- Дії Об’єд- Соц. Нежи- Аб- Мо- Е- Роди- Тем- Жи- Речо- Всьона (заг.
нання стан,
ві
стра- ва мо- нні
повий вини го
назви)
осіб про- пред- ктні
ції зв’яз- раль- оргафесії мети, поняки
ність нізм
речі
ття
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Основна система
Периферія
33
18
18
8
7
6
0
4
4
0
0
0
98

10

23

1

13

75

48
104

Основна система
8
7

7

6

4

3

2

Основна система
11
32
11

35

10

3

3

135

6

44

40

69

14

5

7

4

251

36

92

65

117

30

16

17

10

Периферія
1
0

Периферія
4
2

72

3

202

21

7

399

6

10

771

Периферія

Процес розвитку промислової та професійної діяльності людини зумовлює
появу нових професій та соціальних прошарків населення, що спричиняє
особливості подальшого розвитку ЛСГ на позначення «Соціальний стан, професії»
(д.а. efen-scolere, с.р.а. efen-knizt, р.н.а. co-presbyter, с.а. co-trustee). Вона виявляє
тенденцію до поступового розширювання від 8 твірних основ у давньоанглійський
і у середньоанглійський до 32 у ранньоновоанглійський періоди та до 44 у сучасній
англійській мові.
Становлення ЛСГ на позначення «Неживі предмети, речі» характеризувалося
незначним розширенням від 7 лексичних одиниць у давньоанглійській мові і у середньо
англійській до 11 у ранньоновоанглійській. Основного свого розширення вона зазнала
у сучасній англійській мові, де кількість її твірних основ збільшилася майже у 4 рази
(40). Таке стрімке розширення спричинене розвитком технічного прогресу у ХХ ст.
Так, поява технічних новинок відобразилася у мові новими лексичними одиницями
(с.р.а. over-head, с.а. pan-dynamometer, pan-melodeon)
ЛСГ на позначення «Мова» єдина ядрова група, яка сформувалася у середньоанглійський
період, зазнала розширення, але воно було незначним. Так, кількість її репрезентативів
збільшилася від 6 твірних основ у середньоанглійській до 10 у ранньоновоанглійській та
до 14 у сучасній англійській мові.
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Розвиток ЛСГ на позначення «Об’єднання осіб» зазнало значного звуження протягом
чотирьох періодів розвитку англійської мови. Воно проходило хвилеподібно і кожного
разу було таким стрімким, що витіснило цю групу на периферію. Так, ЛСГ «Об’єднання
осіб» у давньоанглійський період характеризувалася як одна з найбільш репрезентатованих ЛСГ (18 лексичних одиниць), а у середньоанглійський кількість твірних основ, які
її реалізували різко зменшилася до 1, у ранньоновоанглійський вона зростає до 11 та у
сучасній англійській мові знову зменшується до 6.
Як показали результати аналізу (див. табл. 2) динаміки ядрових ЛСГ твірних основ
ономасіологічної категорії соціативності, ЛСГ на позначення «Людина (заг. назви)», «Дії»,
«Абстрактні поняття», «Соц. стан, професії», «Неживі предмети, речі» виявили тенденцію
до значного розширення. Мінімального розширення зазнала ЛСГ на позначення «Мова.
Тоді як ЛСГ на позначення «Об’єднання осіб», навпаки, виявила тенденцію до звуження.
А зараз проаналізуємо тенденції розвитку ЛСГ твірних основ ономасіологічної категорії соціативності на периферійній зоні (див. табл. 2). До неї належать групи, які сформувалися, в основному, у середньоанглійський та ранньоновоанглійський періоди (ЛСГ на
позначення «Темпоральність», «Речовини», «Живий організм»), крім ЛСГ на позначення
«Емоції» та «Родинні зв’язки», які були сформовані у давньоанглійській мові. Розвиток їх
характеризувався нерівномірністю.
ЛСГ «Живий організм» різко розширилася у сучасній англійській мові (20) порівняно
з середньоанглійським (1) та ранньоновоанглійським (2) періодами розвитку англійської
мови. Таке стрімке розширення пояснюється активним розвитком психологічної медицини
у ХХ ст, яке відображається у мові появою назв нових хвороб (с.а. pan-hysterectomy).
Розвиток ЛСГ на позначення «Емоції» відбувався хвилеподібно. Він характеризувався
розширення від 4твірних основ у давньоанглійській та середньоанглійській мові. У ранньоновоанглійському періоді кількість твірних основ, які її репрезентували, стрімко зменшилася до 3. У сучасній англійській мові ця ЛСГ зазнала розширення, але воно було незначним (5).
ЛСГ «Родинні зв’язки» протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови зазнала
незначного розширення, яке характеризувалося нестабільністю. Кількість твірних основ, які
її репрезентують, зменшилася від 4 лексичних одиниць у давньоанглійській мові до 3 у середньоанглійській та ранньоновоанглійській і збільшилася до 7 у сучасній англійській мові.
ЛСГ «Темпоральність» зазнала мінімального розширення. Так, ЛСГ «Темпоральність»
у середньоанглійській репрезентувалася 2 твірними основами, у ранньоновоанглійській та
сучасній англійській мові їх кількість зросла до 4.
ЛСГ «Речовини» сформувалася тільки у ранньоновоанглійській мові і була репрезентована 3 твірними основами. Вона зазнала незначного розширення у сучасній англійській
мові до 7 лексичних одиниць.
Становлення всіх досліджених ЛСГ периферійної зони характеризується розширення.
Однак це розширення відображається збільшенням кількості твірних основ максимум на 4
лексичні одиниці, і зумовлює висновок, що ці ЛСГ практично не розвивалися.
Однак його обсяг не відповідає розширенню, яке характерне ЛСГ ядрової зони. Таке
мінімальне розширення периферійних ЛСГ порівняно з ядровими спричинило невідповідність розвитку у кількісній репрезентації ЛСГ та їх словотвірних реалізацій.
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Результати проведеного нами дослідження, дозволяють нам зробити такі висновки:
1. Система ЛСГ твірних основ похідних іменників ономасіологічної категорії
соціативності з кожним наступним періодом розвитку англійської мови
розширювалася. У ранньоновоанглійській мові вона остаточно сформувалася і
включає 12 ЛСГ на позначення «Людина (заг. назви)», «Дії», «Об’єднання осіб»,
«Абстрактні поняття», «Соц. стан, професії», «Неживі предмети, речі», «Речовини»,
«Мова», «Родинні зв’язки», «Емоції», «Темпоральність», «Живий організм».
2. Ядрову зону похідних іменників ономасіологічної категорії соціативності
протягом 4 періодів розвитку англійської мови складає більша половина (6)
виявлених ЛСГ на позначення «Людина (заг. назви)», «Дії», «Абстрактні
поняття», «Соц. стан, професії», «Неживі предмети, речі», «Мова». Тоді як
периферійна зона характеризувалася 4 ЛСГ «Речовини», «Родинні зв’язки»,
«Темпоральність».
3. ЛСГ на позначення «Об’єднання осіб», «Емоції», «Живий організм» в основному
належать периферійній зоні, хоча й характеризуються переміщенням з ядрової
у периферійну зони і навпаки у всі часові відрізки.
4. Ядрові ЛСГ протягом 4 періодів розвитку англійської мови виявили тенденцію
до максимального розширення, яке характеризувалося збільшенням
іменникових твірних основ ЛСГ ономасіологічної категорії соціативності
у двічі. Єдина ЛСГ ядрової зони давньоанглійської мови, яка не піддалася
подальшому збільшенню, виявилася ЛСГ на позначення «Об’єднання осіб».
ЛСГ периферійної зони практично не зазнали розширення, тобто вони не
поповнювалися лексико-семантичними варіантами.
5. Найбільшого та стабільного розширення зазнали ЛСГ на позначення «Дії»,
«Абстрактні поняття», що свідчить про розвиток таких сфер як наука, виробництво
та професійна діяльність. Отже нами було виокремлено та досліджено динаміку
ЛСГ твірних основ похідних іменників префіксальної ономасіологічної категорії
соціативності в англійській мові. Перспективою подальшого дослідження є
аналіз розвитку функціональної семантики їхніх похідних.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
УДК 659.131.2

Сингаївська А.В., Топачевський С.К.
(Житомир, Україна)

ПРОБЛЕМА РЕКЛАМНИХ ЖАНРІВ У КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНОЇ
ТЕКСТУАЛЬНОЇ ЕТИКЕТИЗАЦІЇ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
У статті розглядається етикетність жанрового поділу рекламного дискурсу, проблема стилістичної гетерогенності рекламного тексту. Спільною рисою усіх рекламних
текстів визначається структурно-композиційна модель їх побудови.
Ключові слова: жанр, рекламний текст, імітація жанру, структурно-композиційна
модель.
В статье рассматривается этикетность жанрового деления рекламного дискурса, проблема стилистической гетерогенности рекламного текста. Общей чертой всех
рекламных текстов определяется структурно-композиционная модель их построения.
Ключевые слова: жанр, рекламный текст, имитация жанра, структурнокомпзиционная модель.
The article deals with the ethiquette aspect of advertising genre stratification, the stylistic
heterogeny of advertising text. The structural model of adverising text is determined as the
common feature of all advertisements.
Key words: genre, advertising text, genre imitation, structural text model.
Необхідність ефективного впливу на адресата зумовлює прояв етикетності на різних рівнях мовної організації рекламного дискурсу, що розуміється у загальному вигляді
як прояв уваги до адресата. Актуальним є дослідження прояву явища етикетизації на
синтаксичному рівні, адже у синтаксичній організації рекламних повідомлень досить
яскраво відбиваються основні завдання реклами – інформування та вплив. Етикетизація
розглядається як ланка способу реалізації персуазивної інтенції адресанта в плані поліпшення ефективності комунікації [1: 8], що у рекламному дискурсі на синтаксичному
рівні проявляється у тенденції до спрощення вербального плану з метою полегшення для
адресата сприйняття повідомлення та тенденції до експресивності, зумовленої необхідністю ефективного впливу.
Вплив жанрової форми на синтаксичну організацію повідомлення зумовлює необхідність дослідження жанрових особливостей реклами як прояву нормативної текстуальної
етикетизації дискурсу [1: 9-10], що реалізується у:
1) жанровому поділі дискурсу;
2) інгерентних ознаках певного дискурсу, які характеризують організацію тексту;
3) невербальних засобах, які сприяють досягенню мети дискурсу і впливають на
текстову організацію (наприклад: візуально-риторичні засоби у науковому дискурсі (малюнки, графіки, схеми), які полегшують декодування інформації, сприяють адекватному
недвозначному її розумінню та привертають увагу до найістотніших фрагментів).
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Дослідження жанрів рекламного дискурсу в контексті нормативної текстуальної
етикетизації дозволить встановити загальні засади для дослідження синтаксичних особливостей рекламних повідомлень. Метою даного дослідження є встановити наявність
або відсутність типових жанрів для рекламного дискурсу, адже проблемним видається поняття нормативності рекламного дискурсу, яке комплексно досліджувалося тільки
стосовно наукового дискурсу [1].
Жанрова диференціація відбувається у межах певного функціонального стилю, який
існує у сукупності жанрів [2: 130]. Місце реклами у системі функціональних стилів точно
не визначено: залежно від екстралінгвальних умов комунікації, передусім особливостей
об’єкту рекламування і характеристик адресата, стиль реклами може поєднувати риси
публіцистичного, наукового, науково-популярного, офіційно-ділового та розмовного
стилів [3: 30]. Рекламу, як підстиль, відносять до інформаційного функціонального стилю, виділеного Д. Х. Баранником [цит. за 4: 4]. Зважаючи на поєднання функцій інформування та впливу у рекламі, ми, услід за Кохтєвим М. М., Лівшиць Т. М. та ін., розуміємо
рекламу як підстиль публіцистичного функціонального стилю [2: 122; 3: 19-26].
Поділ текстів за жанрами проводиться з урахуванням, перш за все, їх композиційних
і стилістичних особливостей на відміну від поділу за предметно-змістовими та денотативними характеристиками, який є ширшим і виділяє типи текстів, які у свою чергу є
конкретизацією функціональних стилів. Таким чином, зі стилістичної точки зору жанр є
найконкретнішою категорією у ланцюгу «функціональний стиль – тип тексту – жанр тексту» [5: 237; 6]. Жанри визначають як відносно стійкі типи висловлювань, що відображають специфічні умови й цілі певної сфери людської діяльності. Стабільність висловлювань
проявляється, насамперед, у композиційній будові, стилі та змісті висловлювань [7]. Розмежування жанрів є проблемним і тому, що може відбуватися одночасно за багатьма ознаками, при чому ознаки одного жанру можуть радикально відрізнятися від ознак іншого, але
не виключати одне одного. Для дифференціації жанрів важливою може бути тільки одна з
виділених ознак (один з критеріїв) – зміст, стиль чи композиційна будова тексту [8].
З точки зору соціолінгвістичного підходу до вивчення дискурсу, мовленнєві жанри є
найдрібнішими різновидами дискурсу, категорією, що знаходиться у ланцюгу «тип дискурсу – формат дискурсу – жанр мовлення» і характеризує стереотипність породження та
сприйняття мовлення у специфічних повторюваних обставинах [9: 294].
Зазначають історичний характер формування жанрів та існування взаємодії між жанрами, результатом якої є породження нових текстових варіантів [6], що характерно і для
системи рекламних жанрів, яка знаходиться у стані постійного розвитку [10]. Існує також і протилежна за характером тенденція до збереження постійних домінуючих ознак
жанру, якими вважаються прийоми використання певних лексичних і граматичних, зокрема і синтаксичних, форм. Таким чином, жанр та жанрова форма виступають як своєрідна модель, що може мати ряд конкретних реалізацій [8].
Етикетність жанрової диференціації рекламного дискурсу полягає у стереотипності
кодування інформації й зумовлена характером жанрової форми (категорії жанру), яка направляє сприйняття повідомлення, активізуючи у адресата уявлення про висловлювання
як ціле; «уявлення про форму цілого висловлення, тобто про певний мовленнєвий жанр,
керує нами у процесі нашого мовлення» [цит. за 7]. Повідомлення, що сприймається,
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ідентифікується як таке, що належить до певного жанру, тобто як таке, що має певний
об’єм, певну композиційну будову [7]. Повідомлення може бути закодоване багатьма альтернативними, але функціонально еквівалентними, способами і вибір певного способу
кодування, тобто віднесення тексту до певного жанру, залежить від прагматичних задач
та уявлень адресанта про будову рекламного тексту. Успішність передачі рекламної інформації залежить від загальних пресупозиційних знань комунікантів (екзистенційна,
прагматична та лінгвістична пресупозиції).
У дослідженнях рекламної комунікації виділяють такі функції жанрів:
1) функція виділення, яка полягає у здатності жанру виділити певний текст з ряду
інших завдяки нестандартному підходу до подачі інформації;
2) розважальна функція, що також базується на нестандартності підходу до організації рекламного повідомлення;
3) маскувальна функція, що дозволяє надати рекламному повідомленню вид тексту
іншого характеру;
4) функція доповнення – використання жанру змінює змістову тональність реклами,
надаючи їй певних конотативних акцентів інформаційного та оцінного характеру [11].
Метою адресанта при кодуванні повідомлення є зробити процес сприйняття інформації легким. Типи уваги реципієнта реклами мають враховуватися при створенні рекламних
текстів. Виділяють довільну, післядовільну та мимовільну увагу [12: 41-43]: довільна увага
визначається як свідоме цілеспрямоване концентрування на об’єкті; післядовільна увага
– концентрування свідомості на об’єкті, що є значимим і цінним для особистості, характеризується наявністю інтересу до об’єкту; мимовільна увага – концентрування свідомості
на об’єкті через особливості об’єкту як подразника. Загальнопсихологічними принципами
побудови рекламного тексту, розрахованого на всі типи уваги, є змістовність, інформативність, захоплююча форма викладу інформації, емоційна насиченість (емотивність) [12: 44],
що забезпечується жанровим оформленням рекламних повідомлень.
З позиції теорії мовленнєвих жанрів уся реклама розглядається як один (єдиний,
окремий) жанр, бо є кодифікованою формою дії та характеризується своїми цілями, комунікативними інтенціями, мотивами [2: 140]. Такий підхід базується на узагальненому
розгляді тематичного змісту, стилю й композиційної єдності рекламних оголошень. Тематичний зміст реклами зводиться до втілення однієї ідеї – змусити адресата сприйняти
об’єкт реклами та здійснити відповідну дію (купівля продукту, скористання послугою,
зміна способу життя, поглядів тощо); рекламний стиль відображається у типових (загальнорекламних) формах висловювань; композиційна єдність рекламних повідомлень,
як великих так і малих, зумовлена будовою наративу, історії, яка експліцитно представлена у рекламному повідомленні чи яку адресат породжує в уяві завдяки образам, що
виникають у результаті сприйняття реклами [6].
Питання про жанрову стратифікацію реклами є дискуссійним. Вважають, що реклама володіє власною палітрою жанрів, яку не слід ототожнювати з публіцистикою, при
цьому як рекламні розглядаються тільки ті тексти, які генетично походять з рекламної
діяльності: об’ява, розгорнуте рекламне звернення, «життєва історія», каталог, прейскурант, меню, афіша [цит. за 6]. З іншого боку видається можливим виділяти рекламні жанри за аналогією з публіцистичними: рекламна замітка, рекламний репортаж, рекламна
стаття, рекламний нарис, рекламна рецензія [3: 19-26].
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У дослідженні власне рекламних жанрів визначають два напрями розвитку жанрової
системи [цит. за 6]: «вертикальний» напрям позначає розвиток лінгвальної частини рекламних повідомлень і описується як «ускладнення жанрових конструкцій від стислих
речень до багатоблочних розгорнутих текстів»; «горизонтальний» напрям характеризує
появу нових жанрів завдяки розмежуванню всередині жанрових форм. Відзначаючи розвиток жанрів реклами та їх взаємопроникність, дослідники стверджують існування відносно цілісної системи жанрів реклами [10] чи заперчують її, посилаючись на постійний
розвиток і імітацію мовленнєвих жанрів у рекламі [6].
Услід за М.М. Бахтіним розглядаємо рекламні жанри, що базуються на імітації, як
«вторинні», тобто такі, що містять вихідні жанри в переробленому вигляді, при чому імітований жанр може бути первинним (таким, що склався в умовах безпосереднього мовленнєвого спілкування) чи вторинним, тобто таким, що склався на базі залучення первинних
жанрів в умовах більш складного й організованого культурного спілкування [7].
Тексти, що використовуються у рекламних повідомленнях, можуть належати до одного чи до різних функціональних стилів. Зі стилістичної точки зору текст окремо взятого рекламного повідомлення може бути гомогенним чи гетерогенним. Гомогенність
рекламного тексту розглядаємо як дотримання стилю одного жанру протягом усього рекламного повідомлення, як наприклад:
JASMINE ROSE INTIMATES Welcomes you to the warm embrace of their super soft cuddly
robes which are unmatched in their buttery soft fabrications. Available at fine department stores
across America (Vogue, January 2008: 33).
Гетерогенність рекламного тексту проявляється у поєднанні різних за жанрами текстових частин у межах одного рекламного повідомлення, як то:
1) поєднання текстів двох рекламних жанрів у одному рекламному повідомленні, в
якому анонс телепрограми поєднується з рекламою енергокомпанії:
Believe in the wind/Planet in Peril/In Association With VESTAS/ No. 1 in Modern
Energy
CNN HIGHLIGHT
I’m Lisa Ling in Central Africa in Chad… (текст анонсу)
Planet in Peril In Association With VESTAS
2) поєднання тексту імітованого жанру з текстом власне рекламного жанру, наприклад перша частина тексту імітує жанр анкети, а текст власне рекламного жанру представлено кодою повідомлення:
Cardmember Beyonce Knowels Member Since 2001 Occupation Singer/Actress … …
Can’t shop without My American Express Card. Because I know I’ll be taken care of. My
card Is there for me wherever I go, for whatever I buy.
ARE YOU A CARDMEMBER? visit americanexpress.com to join (Vogue, January 2008: 112)
3) поєднання оригінального тексту нерекламного жанру з текстом рекламного жанру,
текст енциклопедичної статті поєднуються, наприклад, з рекламною статтею:
Allen Cays Iguana (Cyclura cychlura inomata) Size: Head and body length, 26.5-46 cm;
tail, 34.5-59.8 cm; Weight: 0.5-5 kg; Habitat: Northern Exuma Island chain, Bahamas, prefers
areas of tropical dry forest, coastal coppice and beach strand vegetation; Surviving number:
Estimated fewer than 1,000.
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WILDLIFE AS CANON SEES IT
(текст рекламної статті)
CANON (National Geographic, July 2008: 2)
Таким чином, простежується неоднорідність стилістичної текстової організації рекламних повідомлень. У зв’язку з неможливістю повно і вичерпно проаналізувати всі
жанри текстів, що використовуються у рекламному дискурсі, вважаємо за доцільне не
розглядати неадаптовані тексти нерекламних жанрів і концентрувати увагу на власне рекламних частинах тексту рекламного повідомлення.
Жанрова диференціація власне рекламних та адаптованих рекламних текстів зумовлює особливості їх синтаксичниї будови. Слід зазначити, що адаптація тексту певного
жанру у рекламному повідомленні відбувається у бік спрощення його організації на всіх
рівнях, синтаксичному зокрема [13: 39-51]. Елементи власне рекламного тексту мають
типову організацію, яка проявляється на синтаксичному рівні: синтаксична організація
таких фрагментів є простішою, ергономічнішою і експресивнішою.
Рекламний дискурс характеризується високим розмаїттям жанрів, виокремлення
яких може проводитися за критеріями стилю, змісту, об’єму та структури тексту. Жанрова система рекламного дискурсу перебуває у постійному розвитку, що зумовлено необхідністю ефективної рекламної діяльності. Диверсифікація жанрової системи реклами
характерна для всіх каналів комунікації (преса, телебачення, Інтернет та ін.). Проте, вважаємо за можливе стверджувати певну спільність усіх рекламних повідомлень, яка зумовлюється цілями рекламного дискурсу та об’єктивними умовами його функціонування і представлена у структурно-композиційній будові рекламних текстів. У зв’язку з тим,
що кожен композиційний елемент рекламного тексту має свою мету, саме у структурнокомпозиційній будові рекламних повідомлень, яка видається сталою моделлю, вбачаємо
нормативність текстової організації рекламного дискурсу. Розгляд структури рекламного
повідомлення у вигляді «теза – аргумент – висновок» [14: 133] пояснює роль кожного
композиційного елементу: мета заголовку, підзаголовку – привернути увагу адресата,
зацікавити його та коротко надати інформацію про предмет реклами; мета основного
тексту – інформування адресата, підтримання інтересу та зацікавленості, аргументація
необхідності скористатися рекламною послугою; мета коди – спонукати адресата до дії;
блок, що містить інформацію про адресата (логотип, назва фірми, адреса, час тощо) має
на меті спрямувати адресата, надати інформацію про адресанта або про можливості скористання рекламною пропозицією.
Відхилення від моделі рекламного тексту зумовлюється низкою екстралінгвальних
та лінгвальних причин і проявляється у відсутності одного або декількох структурнокомпозиційних елементів. Скорочення вербальної частини рекламного повідомлення
може призвести до наявності лише елемента, що індеднтифікує адресанта повідомлення – логотип фірми, назва торгової марки, а функції привернення й утримання уваги,
аргументації та спонукання виконують переважно невербальні складові – колір, ілюстрації, звук, відеоряд.
Проведений аналіз свідчить про необхідність дослідження проявів нормативної
текстуальної етикетизації рекламного дискурсу на синтаксичному рівні насамперед за
структурно-композиційними елементами моделі рекламного повідомлення.
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Вплив жанру повідомлення на організацію вербальної частини тексту проявляється,
серед іншого, у його синтаксичній організації, яка у власне рекламних жанрах характеризується відносною простотою та ергономічністю. Синтаксична організація текстів
рекламних жанрів варіюється залежно від обсягу текстової частини повідомлення [15].
При імітації у рекламному повідомленні жанрів, що генетично не пов’язані з рекламною
діяльністю (окрім жанрів розмовно-побутового стилю), відбувається спрощення їх синтаксичної організації [13: 51].
На синтаксис рекламного повідомлення має також вплив тип подання інформації у
рекламному повідомленні – фактологічний, образний, емотивний [4: 4-5], – який, у свою
чергу, зумовлює тип аргументації – раціональний чи емотивний. Визначаючи провідний
тип аргументації у певному рекламному повідомленні, зазвичай вказують на їх поєднання, одночасність інформування, переконування та сугестії.
Перспективи цього дослідження вбачаємо у розгляді інгерентних ознак рекламного
дискурсу, їх впливу на синтаксичну організацію текстів реклами з огляду на структурнокомпозиційну модель рекламного тексту, у виявленні синтксичних особливостей окремих структурно-композиційних елементів.
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА СМИ
У статті розглядаються прагматичні можливості опозицій граматичних категорій. Основна увага приділяється функціональному й комунікативному аспекту опозицій
граматичних категорій як феномена дискурсу.
Ключові слова: Вісь селекції, вісь комбінаторики, опозиції граматичних категорій,
комунікативне значення, категорія інтенсивності, граматичні фігури.
Pragmatical opportunities of the grammatical categories are examined in the article.
The main attention is paid to the functional and communicative aspect of oppositions of the
grammatical categories as a phenomenon of discourse.
Key words: Axis of the selection, axis of the combinatorics, oppositions of the grammatical
categories, communicative sense, category of the intensity, grammatical figures.
В настоящей статье рассматриваются прагматические возможности оппозиций грамматических категорий, в связи с чем в ней представлен анализ изменения семантики
грамматических категорий (далее ГК), актуализирующихся в актах коммуникации с целью воздействия на восприятие адресанта. Одновременная актуализация виртуальной
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парадигмы значений ГК в дискурсе СМИ служит реализации прагматической цели –
сформировать установку на восприятие определенного смысла сообщения. Установка
– это готовность индивида к определенной форме реагирования. Активность установки
(как системной особенности деятельности) не достигает уровня сознания, однако, это
не мешает ей играть существенную роль. Установка является закономерным компонентом деятельности именно как неосознаваемое системное качество [6]. Неосознаваемые
установки остаются активными силами, направляющими деятельность или понимание
смысла человеком в ту или иную сторону. На языковом уровне существует огромное
разнообразие средств формирования установки, но менее изученным остаются средства
грамматического уровня языка, в частности оппозиции ГК, актуализируемые с этой целью в полном объеме на оси комбинаторики в дискурсивной деятельности.
Известно, что язык, реализуя свои когнитивные функции, служит не только для пе
редачи мысли, но и для выражения эмоций и чувств человека. В свою очередь, эмоции,
эмоциональность являются содержательным ядром экспрессивности языка. Они при
сутствуют в любом высказывании, обусловливая его экспрессивный потенциал. В
свою очередь, сила экспрессивности высказывания влияет на формирование установки его восприятия: чем более экспрессивно высказывание, тем оно более действенно,
способно к формированию коммуникативной установки. Анализ языка средств массовой коммуникации показывает, что эмоции и чувства человека отображаются в семантике всех уровней языковой системы и проявляются в речи, поэтому для создания
экспрессивности высказывания, текста могут привлекаться разнообразные средства
языковой выразительности. Особо интересна в связи с этим роль грамматических единиц, их коммуникативная функция. В дискурсе СМИ (устном или письменном) часто
встречаются оппозиции ГК, реализующие не столько грамматическое значение (далее
ГЗ), сколько коммуникативное: «Дорогие друзья! Уже давно нет с нами Миши Горина,
но мы ощущали, ощущаем и будем ощущать себя его современниками!» (М.Захаров);
«Мера о вывозе российских семей преувеличена. Всем известно, что русским в Грузии
никогда не угрожали, не угрожают и не будут угрожать» (М.Саакашвили). В этих
примерах наблюдается одновременная актуализация трех членов ГК времени. В данном случае оппозиции ГК, кроме характерных для них ГЗ, передают и дополнительную
эмоциональную информацию. Для анализа экспрессивности на речевом уровне необходимо рассмотреть те психические процессы человека, которые лежат в основе данного
явления (эмоции, ощущение, внимание), так как когнитивно-дискурсивный подход к
анализу языковых явлений требует привлечения знаний, полученных не только в лингвистике, но и в психологии, социологии и др.
Эмоции возникли в свое время как аппарат целенаправленной деятельности человека. Эта функция роднит их с мышлением, так как эмоции и мышление – это внутренняя
деятельность, в которой первичная информация о действительности подвергается определенной переработке, в результате которой формируется установка к действию. При
этом функцией эмоций человека является оценка. Экспрессивности на языковом уровне свойственны все качества, присущие эмоциям, в том числе и оценка. Как отмечает
Е.М. Вольф, «оценка, очевидно, является универсальной категорией: вряд ли существует
язык, в котором отсутствует представление о «хорошо/плохо» [2: 9]. В языке оценочное
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значение наблюдается и в грамматике. Например, в ряде средств выражения оценочных
значений исследователи выделяют «особые употребления категориальных морфологических форм» [4: 71]. Количественная характеристика эмоций (или интенсивность) также является одним из наиболее значимых параметров их классификации. Соответственно, все данные качества эмоций проецируются на языковые средства их выражения. При
этом существует прямо пропорциональная зависимость – чем ярче, сильнее эмоция, тем
интенсивнее она передается языковыми средствами, тем экспрессивнее высказывание в
целом. Следовательно, количественной характеристикой экспрессивности является интенсивность, которая выступает «в качестве меры экспрессивности» [5].
На морфологическом уровне категория интенсивности может репрезентироваться в
оппозициях различных ГК: числа, степени сравнения, вида, лица, времени, залога, наклонения. В дискурсе СМИ чаще встречается интенсификация оппозиций ГК времени.
В данном случае экспрессивность создается при помощи целенаправленного усиления
высказывания за счет грамматических средств языка и рассчитана на определенную реакцию адресата. Как известно, экспрессивные элементы позволяют оптимально выразить,
передать содержание сообщения, способствуют достижению психологических целей.
Это характерно и для использования в речи оппозиций ГК. Данные экспрессивные
средства подчеркивают, усиливают содержательный сигнал сообщения, позволяют его
услышать. В результате интенсификации высказывания за счет употребления одновременно трех членов оппозиции ГК времени предложение приобретает новый смысл, а
именно: уверенность, убежденность говорящего в сказанном, например, «Мусор в прессе – это всегда было, всегда есть и всегда будет» (А.Мигранян). Здесь наблюдается
проявление коннотативного (или коммуникативного) значения (далее КЗ) у оппозиции
ГК времени в дополнение к основному грамматическому: «Но, к сожалению, до суда эти
преступления не доходили, не доходят и не дойдут» (ТВ).
Во всех приведенных примерах глагольные формы по отдельности сообщают о времени протекания действия, а в совокупности «убеждают», что это действие будет происходить постоянно: «Нет, мы брали, берем и будем брать с Вас пример» (ТВ). Как видим,
ГК помимо собственно ГЗ способны нести дополнительную семантическую нагрузку.
Дополнительное экспрессивное приращение появляется только в результате использования нескольких членов оппозиции в речевой последовательности в одно время, а ГЗ в это
время отходит на второй план, становясь не актуальным в определенной коммуникативной ситуации. Здесь реализуется такой способ образования экспрессивности, как прием
нарушения вероятности. Эффективность данного приема обеспечивается спецификой
психических процессов, в частности, характером внимания человека. Так, появление
каждого нового элемента подготовлено предшествующим, и при появлении элемента малой вероятности возникает нарушение непрерывности. Всё это «фиксирует внимание на
форме», так как «на элементах низкой предсказуемости декодирование замедляется» [1:
71]. В психологии выделяются следующие факторы, которые способствуют активизации
внимания: характер раздражителя (сила, новизна, контраст); структурная организация;
отношение раздражителя к потребностям. Как на базе лексической, так и на базе грамматической семантики экспрессивные средства на базе языкового материала создаются
обычно с учетом первых двух факторов. Например, путем отбора и комбинирования ГЗ
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одной ГК, например: «Учителя – это самые главные персонажи в нашей жизни. Они
всегда были, есть и будут, по крайней мере, в моей жизни…» (С.Мазаев). Таким способом удается привлечь внимание, акцентировать важное смысловое звено сообщения с
последующей целью воздействия на мысли и чувства воспринимающего высказывание.
При обычном построении предложения, фразы глагол употребляется в одной временной
форме, следовательно, появление в одной речевой цепочке либо двух, либо всех трех
членов временной оппозиции является нарушением вероятности: «Диаспора должна
быть органичной частью того общества, где находится. Мы из этого исходили, исходим
и будем исходить» (В.Путин). В свою очередь величина информации тем больше, чем
менее вероятна комбинация знаков, из которых строится сообщение [3]. Действительно,
в данных примерах оппозиция ГК времени передает большее количество информации:
она не только реализует свое основное ГЗ, но и передает новую дополнительную информацию (убежденность в сказанном): Сердце – это самый важный орган у человека. О
сердце много говорили, говорят и будут говорить (ТВ).
Свои коммуникативные функции ГК выполняют благодаря своей природе, структуре, обусловленной системной организацией языка. Языковая система, как известно,
представляет собой иерархию уровней, элементы которых находятся друг с другом в
двух фундаментальных типах отношений: парадигматических и синтагматических.
Они в свою очередь базируются на двух способах мыслительных операций: селекции
и комбинации. При этом селекция и комбинация языковых знаков осуществляется еще
до реализации в речи, в которой зримо представлена лишь одна сторона мыслительных
операций – комбинация единиц. Экспрессивность в данном случае возникает в результате нарушения границ, когда парадигма превращается в синтагму, что и происходит
при использовании в речи всех ГЗ какой-либо ГК. В данном случае наблюдается упомянутое отклонение от грамматической нормы. Причем главным нарушением является
переход оппозиции (типа отношений на оси селекции) на ось комбинаторики. При передаче рациональной информации на оси комбинаторики актуализируется лишь один
член виртуальной оппозиции какой-либо категории. Нечто иное произойдет, если создать высказывание, употребив, например, одномоментно две временные формы одного глагола: «Этого не произошло и не произойдет. Я вас уверяю, есть масса вещей
не просто неизвестных, а в какой-то степени непознаваемых нашими современными
методами» (газ.). Проблема подобного перехода оппозиции на ось комбинаторики представляет большой интерес для морфологии, которая имеет дело с единицами ГЗ. Здесь
«наложение» друг на друга языковых осей влечет за собой видимые изменения смысла.
ГК в экспрессивной функции может реализовываться в любой парадигматической системе словоформ, но минимальная граница – двучленность. Это позволяет располагать на
оси комбинаторики члены оппозиции ГК в виде грамматических фигур: антитезы и градации. На базе оппозиций ГК времени чаще строится грамматическая градация: «Наш
театр был, есть и будет духовным источником нашей жизни» (газ.).
Грамматические фигуры направлены на то, чтобы придать высказанной мысли определенную выразительность, их общей целью является усиление воздействия на адресата
(достигаемое при помощи КЗ). Эта функция (передача уверенности, убежденности) важна
во всех видах речи, особенно в ораторской, где для теории доводов значимым является
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«состояние оратора, как уверенность и неуверенность» [7: 79]. В последнее время данное
«средство убеждения» особо часто встречается в рекламной коммуникации: «Современная
магия виртуальных пространств и древнейшие традиции колдовства, использовавшиеся
во благо, помогли многим. Помогут и вам!»; «Мы побеждали в прошлом, победим и сейчас»; «Скидки были, есть и будут. Потому что мы вас любим» (магазин мебели); «Для
тех, кто говорил, говорит и будет говорить» (МТС). В приведенных образцах успешно
выполняется один из главных советов риторов – не показывать хотя бы малейшего сомнения (благодаря применению оппозиции ГК в качестве экспрессивного средства), усиливающего убедительность любого сообщения, что способствует формированию определенной
установки его восприятия. Использование оппозиций ГК времени придает категоричность
высказыванию, в связи с чем данный прием довольно распространен в публицистике, известной своей эмоциональностью и желанием воздействовать.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИЗАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ
І ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ
ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ БАЗОВОЇ ЛЕКСИКИ
(парадигматичний аспект)
У статті розглядається роль метафоричних образів у термінологічній та мовній
номінаціях. Доводиться продуктивність метафори як способу спеціалізації і деспеціалізації базової економічної лексики з урахуванням міжсистемної мотивуючої взаємодії на
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рівні планів змісту та вираження. Досліджуються наслідки переходу побутової одиниці
шляхом метафоризації до економічної парадигми. Виявляються типи метафоричного
переносу, проводиться їх кількісний аналіз та частинномовна репрезентація при термінологізації і детермінологізації. Аналізується місце метафори у процесах повторної
термінологізації та трансдетермінологізації.
Ключові слова: (де)термінологізація, метафоризація.
В статье рассматривается роль метафорических образов в терминологической и
языковой номинациях. Доказывается продуктивность метафоры как способа специализации и деспециализации базисной экономической лексики с учетом междусистемного
мотивированного взаимодействия на уровне планов содержания и выражения. Исследуются последствия перехода бытовой единицы путем метафоризации в экономическую
парадигму. Обнаруживаются типы метафорического переноса, проводится их
количественный анализ и частеречевая репрезентация при терминологизации и детерминологизации. Анализируется место метафоры в процессах повторной терминологизации и трансдетерминологизации.
Ключевые слова: (де)терминологизация, метафоризация.
The article examines the role of metaphorical images in terminological and linguistic
nominations. It proves productivity of metaphor as the way of specialization and despecialization
of basic economic lexis considering intersystem motivated interaction at the level of content and
expression. Results of general word transition to economic paradigm through metaphorization
are researched. The types of metaphorical transfer are revealed, their quantitative analysis and
representartion of parts of speech at terminologization and determinologization has been done.
The place of metaphor at repeated terminologization and transdeterminologization is analysed.
Key words: (de)terminologization, metaphorization.
Науково-технічний прогрес призводить до стрімкого зростання частки термінів у
лексичному складі мови. Тому цілком природно, що сучасна лінгвістика значну увагу
приділяє розвідкам різних аспектів термінолексики [1; 2]. Хоча метафоризація вже була
предметом досліджень термінологів, проте розглядалась метафора у наукових текстах
[3], у професійному мовленні економістів [4], вивчалась медична метафора в індивідуальному лексиконі [5], внутрішня форма англійських і українських метафоричних термінів підмови фінансів [6], описувалась метафоризація у термінотворенні українських,
російських, англійських, німецьких, іспанських одиниць [7], з’ясовувалась роль метафори у терміносистемі нафтодобування на базі російської мови [8] та в галузі авіаційної
і ракетно-космічної техніки [9]. Відтак актуальність теми зумовлена відсутністю дослідження метафоризації у процесах спеціалізації і деспеціалізації сучасної англійської
загальноекономічної базової лексики.
Метафора закладена в основі концептуального мислення, адже характеристика пізнаваному надається через порівняння з уже пізнаним – «знання про світ зручно фіксувати за допомогою уже відомих образів... закріплених у лексичних значеннях» [10: 122].
У «навколишній природі немає такого предмета позначенням і ім'ям якого ми не могли б
скористатися для якого-небудь поняття з іншої області. Там, де може бути помічена подібність, а помічена вона може бути скрізь, там одним тільки словом, ужитим метафорично,
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вноситься в мовлення яскравий образ...» [11: 217]. Дійсно, відразу важко розпізнати, що
в основу терміна bull («спекулянт, який грає на підвищення» – «someone who thinks that
prices of shares, bonds, currencies, etc are going to rise, and who will therefore keep and buy
investments» [12: 63]) було покладено образ бика (bull – «бик» = «an adult male animal of the
cattle family» [13: 165]), а саме «здатність бика різко піднімати щось рогами». Виявляємо,
що одна архісема заміняється іншою, а спільність двох значень визначається прихованою
потенційною семою, яка активізуючись, переноситься з побутового значення і співвідноситься з новим економічним денотатом. На перших етапах пізнання образність корисна,
оскільки осягнення нового відбувається на основі асоціацій, утворених у попередньому
досвіді; згодом вона зникає – ми перестаємо помічати асоціації, які зумовили словесну
форму терміна і допомогли проникнути у сутність наукового поняття [3: 15]. Сучасні галузеві словники фіксують систему похідних (bull: account / campaign / transaction / market
/ position / run, bullish [12: 63; 14: 55; 15: 65; 16: 80-81]), що є свідченням втрати вихідного
образу. Звідси, образність сприяє створенню 266 номінативних метафор у сфері економіки,
відносини зу.с. – ек.т. (partner – «учасник» [17: 904]/«компаньйон» [16: 380; 17: 904]), де
для термінологічної номінації залучаються знайомі образи – слова загальнонаціональної
мови. При мовній номінації, навпаки, готовими образами, що викликають асоціації, слугує
101 економічна одиниця, відносини «ек.т. – зу.с.», «зу.с. – ек.т. – зу.с.», «ін.т. – ек.т. – зу.с.»
(book – «книга» [17: 142]/«бухгалтерська книга» [12: 53; 17: 142]/«журнал», «періодичне
видання» [17: 142]; toll – «мито» [13: 1521; 14: 497]/«данина» [13: 1521]).
Зміна семантики через метафоризацію є найефективнішим шляхом розвитку словникового складу мови [4: 67]. Формування метафоричного значення проходить в три етапи [18: 53]. Наприклад, вихідним предметом у слова company є референт «компанія» з
семантикою «association with another» [17: 252]. Вибір найменування для економічного
об’єкта company («компанія») відбувається через його подібність з побутовим об’єктом
за ознакою«association», що присутня у архісемі вихідної лексеми і виявляється суттєвою в понятті про новий галузевий об’єкт – «a formal association of persons for business
purposes…» [16: 125] – метафоризація залучає рівні плану змісту і вираження, а спільна
семантична ознака, яка передається твірним компонентом, є основним носієм значення
загальноуживаного слова і зберігається у дериваті-терміні.
У іншому прикладі, побутовий словник фіксує 12 ЛСВ у слова active, серед яких зафіксовано 2 економічних: «marked by vigorous activity: busy (the stock market was active)»;
«marked by present operation, transaction, movement, or use (an active account)» [17: 13].
Зіставивши 10 ЛСВ загальноуживаного і 2 ЛСВ спеціалізованого прикметників та провівши їх дефінітивний аналіз, ми встановили, що для найменування спеціальних понять
про ознаки реалії економічної сфери термін active («if trading or a market is active, there
is a lot of buying and selling»; «an active bank account is being used» [12: 8]) розвинувся на основі повсякденного значення «активний» («characterized by action rather than by
contemplation or speculation» [17: 13]). Термінологізація лексеми active зумовлена лише
метафоризацією її загальномовної оболонки. Таким чином, кожен з трьох етапів відіграє
важливу роль у становленні: а) економічної дефініції при семантичному переносі за подібністю у 266 базових загальноуживаних словах (у 173 залучається план вираження, у 93
– плани змісту і вираження побутових лексем) – 64,88% від термінологізованих ядерних
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одиниць; б) побутового значення при метафоризації 101 базової економічної лексеми (у
27 інкорпоруються обидва плани, у 74 – тільки план вираження) – 72,66% від узуально
детермінологізованих ядерних одиниць.
За допомогою метафори «в термінології здійснюється новий акт номінації, тобто вторинна номінація, після чого ця терміноодиниця продовжує свій розвиток у новому оточенні» [19: 109]. «Вона характеризується новою словозмінною і словотворчою парадигмою
у відповідності зі своїм полем і своєю функцією, оскільки термінотворення регулюється
правилами своєї системи, відмінними від правил загальноуживаної мови» [19: 169]. Наприклад, на семантичному рівні спеціалізація слова active пов’язана зі звуженням його значення, що викликає «зміни змістових відношень (втрачається його зв’язок з синонімами,
антонімами тощо)» [20: 40], які стають обмеженішими. Так, внаслідок семантичної деривації лексема active у сполученні з іншими термінами набула декількох синонімів (active
partner = working partner [12: 380], active partner = acting partner [16: 384], active assets
= productive assets [16: 34]) і антонімів (active account>inactive account [12: 4, 8], active
balance > passive balance; unfavourable balance [16: 11], active bond > passive bond [16:
67, 69]). Отже, термінологічний прикметник active відокремився лексично, що дозволило
йому розвинути власні ТС – active: account / assets / balance / bond / partner / stock / trading
/ trustee / capital / circulation / money / market [12: 4, 8, 380; 16: 11, 34, 384].
Так, у значенні терміна to depress ми виявили сему «перешкоджати» («to prevent
from» [14: 127]), завдяки якій семантична структура даного дієслова поглиблюється з
проекцією на економічну систему одиниць, що позначають процеси «стримання активної діяльності»: to depress economy/industry/market («to prevent an economy, industry,
market etc from working properly or being as active as it usually is» [12: 147]). Згодом у
економічної лексеми to depress з’являється нове метафоризоване значення «знижувати»,
яке супроводжується конкретизаторами price, wage («to reduce the value of something such
as prices, wages: «Competition between workers will depress wage levels» [12: 147]). Внутрішню спроможність слова to depress до спеціалізації пояснюємо ще й словотворчими
можливостями: приєднуючись до економічної сфери, воно утворює похідні-полісеманти:
depression – 1. «застій»; 2. «Велика Депресія» [12: 148], depressed – 1. «застійний»; 2.
«знижений» [12: 147-148]. Отже, при метафоричній термінологізації ЛСВ загальноуживаної одиниці зазнає змін у семантичній структурі і в функціональному плані: за лексемою закріплюється економічне значення, вона втрачає свої попередні синтагматичні
зв’язки, звужуючи їх; актуалізуються відносини з економічними одиницями; зазнають
зрушень словотворчі можливості – терміни виявляють здатність утворювати похідні відповідники (promote – «сприяти» [13: 1129-1130]/«сприяти продажу» [13: 1130; 14: 379],
promotion – «просування товару» [14: 379], promoter – «той, що сприяє просуванню товару» [15: 433], promotional – «сприяючий» [14: 379]), які подібно до вихідного терміна,
можуть розвивати деривативні значення.
Особливе місце в термінотворенні відводиться метафоризації загальноуживаного багатозначного слова, одне зі значень якого використовується як значення терміна-номена
[8: 89]. Наприклад, загальна лексема to realise має наступну семантичну структуру: 1. «to
know and understand the importance of something»; 2. «to start to know something that you
had not noticed before»; 3. «to achieve something that you were hoping to achieve»; 4. «used
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to say that the thing that you were afraid of actually happened»; 5. a) «to obtain an amount
of money, especially by selling something»; б) «to change something that you own into money
especially by selling it» [13: 1177]. Основою для метафоризованого спеціального значення «перетворювати в гроші», «продавати» (ЛСВ 5) став ЛСВ 3 «реалізувати»; обидва
елементи значеннєвої структури зв’язані спільною семантичною ознакою процесу – «досягати чогось». За допомогою метафори не тільки формуються нові наукові поняття, але
й відтіняються нові і несподівані якості, що виявляються в досліджуваному об’єкті [18:
57]. У фаховій мові to realise виявляє валентність з іменником money, утворюючи вираз to
realise money [12: 445], а значення «перетворювати в гроші», «продавати» розвиває ще
два власних переносних ЛСВ: to realise assets («реалізувати активи» – «to sell assets that
you own in order to make money» [12: 445]) та to realise a gain/loss («реалізувати прибуток/збиток» – «to sell something that has increased in value or lost value» [12: 445]). Таким
чином, термінозначення, утворене через метафоризацію ЛСВ загального полісеманта,
може продукувати нові економічні ЛСВ також шляхом метафори, зберігаючи у спеціальної одиниці здатність до полісемії.
Відношення між основним та похідним значеннями визначає семантичні типи метафори [21: 105]. Прийнявши до уваги декілька класифікацій метафори у напрямку термінологізації і повторної термінологізації [6: 181; 9: 36], диференціацію метафори на
перцептивну і неперцептивну [22: 432], принципи, за якими терміни утворюються на
основі перенесення значення загальноуживаного слова (зовнішня і функціональна подібність [7: 77; 9: 37], поєднання цих ознак [7: 77]) і, провівши семний аналіз спеціалізації
та деспеціалізації економічної лексики, ми виявили наступні типи переносу.
Для термінологізації: регулярні типи: дія (to block – «перешкоджати» [17: 133]/«блокувати» [15: 51; 17: 133] – подібність дій) – економічне поняття; властивість (off – «більш
низький» [17: 860]/«низький (про ціни)» [13: 987; 16: 369] – подібність властивостей) –
економічне поняття; абстрактне поняття (amount – «загальна кількість» [17: 42]/«основна
сума і відсотки з неї» [16: 24; 17: 42] – подібність абстрактних понять) – економічне поняття; людина (bond – «поручитель» [17: 140]/«облігація» [15: 53; 17: 140] – функціональна
подібність) – економічне поняття; нерегулярні: документ (advice – «повідомлення» [17:
19]/«авізо» [15: 12; 17: 19] – функціональна подібність) – економічне поняття; предмет
побуту (till – «висувний ящик (для дорогоцінностей)» [17: 1308]/«каса» [16: 504; 17: 1308]
– зовнішня і функціональна подібність) – економічне поняття; місце розташування людей,
тварин, місцевість (pit – «місце для оркестру» [17: 944]/«частина біржової зали для торгівлі» [12: 394; 17: 944] – зовнішня подібність) – економічне поняття; будівля і її частини (floor
– «підлога» [17: 480]/«операційна зала фондової біржі» [12: 212-213; 17: 480] – зовнішня
подібність) – економічне поняття; тварина (bear – «ведмідь» [17: 106]/«спекулянт, який
грає на зниження» [15: 43; 17: 106] – подібність дій) – економічне поняття.
Для детермінологізації: регулярні: економічне поняття (to mark up – «підвищувати
ціни» [12: 323; 17: 761]/«робити помітки» [13: 875] – подібність дій) – дія; економічне
поняття (drawback – «поворотне мито» [15: 175, 179; 17: 379]/«вада» [17: 379] – подібність абстрактних понять) – абстрактне поняття; нерегулярні: економічне поняття
(flat – «непожвавлений» [12: 211; 17: 476]/«той, що послабшав (про шину)» [17: 476]
– подібність властивостей) – властивість; економічне поняття (merchant – «торговець»
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[15: 346; 17: 776]/«спеціаліст» [17: 776] – подібність дій) – людина, люди. Таким чином, при спеціалізації економічної лексики подібність двох порівнюваних об’єктів
перцептивна чи неперцептивна, в поодиноких випадках – поєднання функціональної і
зовнішньої подібності, при деспеціалізації – подібність переважно не перцептивна.
Спостереження свідчать, що метафоричні утворення представлені різними частинами мови [5: 84; 8: 89], серед яких термінологізовані іменники (business – «справа»
[17: 167]/«торгівля», «комерція» [12: 64; 17: 167]), прикметники (slow – «нудний» [17:
1175]/«в’ялий» [12: 503; 13: 1354]), дієслова (consign – «передавати» [13: 286]/«відправляти на консигнацію» [13: 286; 16: 135]); детермінологізовані іменники (debit – «дебет»
[13: 349; 14: 117]/«недостаток» [17: 320]), прикметники (over-the-counter – «що продається без посередника» [15: 388; 17: 886]/«що продається без рецепта» [17: 886]), дієслова
(assess – «визначити розмір податку» [12: 27; 17: 74]/«оцінювати становище» [17: 74]).
Особливістю номінації економічної системи визнаємо термінологізований прийменник
ex («без»; «з»; «франко» [16: 209; 17: 434]) з відповідними семантичними коренями у
загальній мові («від» [17: 434]). Звідси, метафорична спеціалізація багатша у частинномовному відношенні ніж деспеціалізація за рахунок прийменника.
Поряд зі спеціалізацією до способів термінотворення відноситься і перенесення терміна з однієї сфери у іншу шляхом переосмислення [5: 84]. Так виникають концептуальні метафори, які є різновидом номінативних – людина концептуалізує одну ментальну сутність у термінах іншої [3: 9]. Наприклад, перенесення ознаки «to make sb pay the
amount» з юридичногго терміна to tax («визначати розмір штрафу, збитків» – «to assess
or determine judicially the amount of (costs in a court action») [17: 1280]) спричинило появу у економічній субмові елементу to tax («оподатковувати» – «to put a tax on sb/sth; to
make sb pay tax» [15: 552]). Таким чином, метафора – могутній інструмент виразити нове
через уже засвоєне, відоме на шляху до повторної термінологізації економічної лексики
(26) та її трансдетермінологізації (33). Звідси, типи переносу: поняття інших наук – економічне поняття (indenture – юриспруденція «договір між учнем та хазяїном» [16: 274;
17: 633]/«договір про випуск облігацій» [12: 263; 17: 633]), економічне поняття – поняття
інших наук (hand –«робітник» [16: 259; 17: 564]/морський флот «матрос» [16: 259; 17:
564]) зараховуємо до нерегулярних.
Отже, 1) образність сприяє створенню 266 номінативних метафор у сфері економіки,
відносини зу.с. – ек.т., де для термінологічної номінації залучаються знайомі образи –
слова загальнонаціональної мови. При мовній номінації готовими образами слугує 101
економічна одиниця, відносини ек.т. – зу.с. (49), зу.с. – ек.т. – зу.с. (45), ін.т. – ек.т. – зу.с.
(7); 2) три етапи відіграють важливу роль у становленні: а) економічної дефініції при
семантичному переносі за подібністю у 266 базових загальноуживаних словах (у 173 залучається план вираження, у 93 – плани змісту і вираження побутових лексем) – 64,88%
від термінологізованих ядерних одиниць, що свідчить про поширення метафоризації як
окремого випадку спеціалізації у субмові економіки; б) побутового значення при метафоризації 101 базової економічної лексеми (у 27 інкорпоруються обидва плани, у 74 –
тільки план вираження) – 72,66% від узуально детермінологізованих ядерних одиниць,
що переконує у продуктивності метафоризації як способу деспеціалізації економічної
лексики; 3) при метафоричній термінологізації ЛСВ загальноуживаної одиниці зазнає
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змін у семантичній структурі і в функціональному плані: за лексемою закріплюється
економічне значення, вона втрачає свої попередні синтагматичні зв’язки, звужуючи їх;
актуалізуються відносини з економічними одиницями; зазнають зрушень словотворчі
можливості – терміни виявляють здатність утворювати похідні відповідники, які подібно до вихідного терміна, можуть розвивати деривативні значення; 4) термінозначення, утворене через метафоризацію ЛСВ загального полісеманта, може продукувати нові
економічні ЛСВ також шляхом метафори, зберігаючи у спеціальної одиниці здатність до
полісемії; 5) для термінологізації характерні 4 регулярні типи метафоричного переносу:
дія (131), властивість (39), абстрактне поняття (50), людина (13) – економічне поняття,
6 нерегулярних: документ (9), предмет побуту (8), місце розташування людей, тварин,
місцевість (4), будівля і її частини (3), тварина (3), поняття інших наук (26) – економічне
поняття. Для детермінологізації – 2 регулярні: економічне поняття – дія (33), абстрактне поняття (32), 3 нерегулярні: економічне поняття – властивість (6), людина, люди (3),
поняття інших наук (33). При спеціалізації економічної лексики подібність двох порівнюваних об’єктів перцептивна чи неперцептивна, в поодиноких випадках – поєднання
функціональної і зовнішньої подібності, при деспеціалізації – подібність переважно не
перцептивна; 6) метафорична спеціалізація багатша у частинномовному відношенні ніж
деспеціалізація за рахунок прийменника; 7) метафора – могутній інструмент на шляху до
повторної термінологізації економічної лексики (16 – на рівні плану вираження, 10 – на
обох рівнях) та її трансдетермінологізації (22 – на рівні плану вираження, 11 – на обох
рівнях); 8) аналіз сучасної економічної терміносистеми переконує у продуктивності метафоричного переносу при спеціалізації (292: 189 – на рівні плану вираження, 103 – на
обох рівнях) і деспеціалізації (134: 96 – на рівні плану вираження, 38 – на обох рівнях).
Результати даного дослідження можуть сприяти вдосконаленню методики аналізу
інших терміносистем.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ:
ДЛЯ АВТОРА ИЛИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ?

Статья посвящена анализу функции языковой игры в газетном заголовке. Анализ
осуществляется с когнитивной точки зрения. Обосновывается ведущая роль аксиологического аспекта в креативной публицистической деятельности и аксиологическая
(ценностно-оценочная) природа игрового заголовка.
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The article is devoted to the analysis of functional meaning of language play in newspaper
headlines. The analysis is carried out from the cognitive point of view. It is defined, that the initial
extralinguistic reason of a journalist’s reference to the language play is his desire to express a
personal estimation of described subject. Therefore, according to the author of the article the
main function of a headline is axiological. The latter includes all the rest headline’s functions.
Key words: language play, a publicistic discourse, axiological function, an estimated
position of the author, narrativ.
В конце ХХ-го – начале ХХ�������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������
-го вв. языковая игра стала характерным признаком языка газеты. Основной экстралингвистической причиной игровой манеры публицистической коммуникации специалисты единодушно называют «эскалацию экспрессии» [1],
вызванную демократизацией российского общества. Частные же экстралингвистические
причины популярности языковой игры в СМИ понимаются лингвистами по-разному.
Так, одни исследователи считают, что активное использование языковой игры (далее – ЯИ) на страницах газеты вызвано прежде всего стремлением говорящего украсить
свою речь, придать ей «характер остроты, балагурства, каламбура, шутки и т.д.» [2: 138]
с целью «доставить удовольствие людям, которые принимают в ней участие» [Там же;
см. также 3]. Другие рассматривают это как следствие усиления диалогичности современной публицистики, все более демонстрирующей презумпцию коммуникативного и
интеллектуального равенства адресанта и адресата [4; 5]. Третьи акцентируют внимание на деятельностном аспекте ЯИ, переводя таким образом подходы к ее пониманию в
когнитивную плоскость. Ср. идеи А.Т. Кривоносова и Ж.Ф. Ришара о языковой игре как
сознательной сонаправленной ментальной деятельности: в момент создания языковой
игры автор целенаправленно апеллирует к знаниям адресата, чтобы подтолкнуть его к
установлению определенного умозаключения, «оживить» ассоциативные связи между
нормой и антинормой, установить интертекстуальные связи между новым текстом и
прототекстом(-ами) [6; 7].
Представляется, что внутренними экстралингвистическими факторами языковой
игры являются все три указанных аспекта. ЯИ – это и стремление говорящего «блеснуть
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словом», выразиться оригинально, по-новому; и результат эвристического поиска в процессе речемыслительной деятельности; и привлечение внимания и активизация мыследеятельности адресата. Все эти качества свойственны ЯИ одновременно и неотъемлемы
от нее. Все эти качества неизбежно реализуются и в языковой игре публицистического
дискурса.
Однако экстралингвистическая основа ЯИ не ограничивается только этими, обсуждаемыми в литературе, причинами, тем более если речь идет о публицистике. Наши
многолетние наблюдения за содержательными и структурными особенностями газетных статей, а также за особенностями их соотношения с заголовками свидетельствуют
о том, что существует еще одна важная причина «всплеска активности» языковой игры
на страницах современной газеты. Мы имеем в виду сознательную установку журналиста на вербализацию собственной оценки, его стремление уже в первых словах текста,
а именно в заголовке, обозначить свое отношение к той проблеме, о которой журналист еще только предполагает говорить в основной части текста. Именно нацеленность
на создание определенного оценочного плана, личностного отношения к выражаемой в
статье концепции движет автором в момент поиска им типа заголовка. Вербализованная
в заголовке ЯИ – а именно те дополнительные коннотативные значения, которые создаются в результате ее использования, – во многом намечает смысловые (онтологические)
контуры авторской идеи в сáмом общем смысле: «принимаю», «отрицаю», «критикую»,
«поддерживаю», «радуюсь», «беспокоюсь», «соболезную», «грущу» и др. по поводу
освещаемых событий, фактов или жизненных ситуаций.
Исследователи выделяют несколько функций газетного заголовка, среди которых:
номинативная, информативная, рекламная [8; 9; 10; 11]; графически-выделительная [9;
12]; функция убеждения [13]; фокусировочная функция, отражающая «версию» автора сообщения [14]; интегративная, композиционная (архитектоническая) функции [9].
Вопреки распространенному сегодня мнению о первичности информативной и гедонистической функциях газетного заголовка, наиболее важной, первичной, на наш взгляд,
следует считать фокусировочную (другими словами, концептуально-оценочную, аксиологическую) функциюi, отражающую само назначение ЯИ в газете и газетном заголовке. В
самом деле, ЯИ в заголовке выражает выбранную автором «точку отсчета», его личностную позицию, концептуальный подход, угол зрения на проблему. Это и есть исходный,
он же основной когнитивный этап создания текста. Все остальные функции заголовка,
являясь не менее важными для публицистической статьи, в аспекте когнитивного подхода оказываются вторичными, как бы наслаивающимися на задачу реализации авторского
замысла, способствующими более эффективному и эффектному решению этой задачи.
Известно, что заголовок занимает стилистически сильную позицию в тексте. Он фокусирует внимание читателя на самом главном, служит тем начальным смысловым стимулом, который предопределяет понимание содержания всего текста. При этом, по мнению Э.А. Лазаревой, заголовку свойственна дуалистическая природа: «с одной стороны,
это языковая структура, предваряющая текст, стоящая «над» ним и перед ним» [9: 3],
с другой – заголовок является полноправным компонентом текста, неразрывно связанным с ним в смысловом и композиционном отношении [Там же]. Такая дуалистическая
природа заголовка подтверждает, на наш взгляд, важность его концептуально-оценочной
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функции, ибо информативная и тем более развлекательная задачи современной качественной прессы, оставаясь важными, сегодня уже не являются ведущими: в социуме
стремительно распространяются альтернативные источники информации и развлечений.
Поэтому в деятельности постперестроечной газеты (в период стабилизации политической и экономической жизни общества) «ведущую партию» все более уверенно начинает
«играть» ответственность журналиста за формирование общественного мнения, т.е. воздействующая (в том числе, кстати, и воспитательная) функция газеты становится наиболее востребованнойii. Это значит, что в публицистическом дискурсе как креативном
виде деятельности сегодня усиливается роль аксиологического аспекта, а вместе с ним
и роль ценностных установок журналиста как центра этой деятельности: убеждающая
сила публикации возрастает, если у пишущего по отношению к теме и проблеме сообщения сформировано твердое убеждение «за» или «против».
Таким образом, функцию заголовка современной газеты можно определить следующим образом: «информируя, предъявлять отношение автора (коллектива) к освещаемому предмету». По сути, эта аксиологическая доминанта является ядром онтологического
плана заголовка; заголовок в газете сегодня все более становится «визитной карточкой»
позиции автора, средством выражения его концепции в самых общих чертах. Особенно
ярко концептуальная значимость заголовка реализуется в условиях языковой игры, посредством которой производитель речи стремится не только (а может, и не столько!) «удивить»
адресата своим речетворчеством, но, апеллируя к общему с читателем фонду знаний, подтолкнуть его к необходимому умозаключению, предвосхитить направление движения его
(получателя) воспринимающей речемыслительной деятельности, направить это движение
в нужное для автора русло. Такое понимание функции заголовка представляется нам вполне адекватным, если учесть ритм современной жизни, не позволяющий прочитать все тексты даже в одном издании, в связи с чем мы иногда вынуждены ограничиваться беглым
просмотром заголовочных комплексов, который тем не менее дает возможность получить
хоть и общее, но точное представление о концептуально-оценочных ориентирах как отдельного журналиста, так и редакционно-издательского коллектива в целом.
Ср., например, такие заголовкиiii: БесПЛАТНАЯ медицина (статья об интенсивной
коммерциализации медицинских услуг), Нас ОБЕСКоРОВИЛИ! (материал о преступно
халатном отношении правительства и чиновников к сельскому хозяйству), Без ВВП не
ДУМАется (о сохранении сильного руководящего и организующего влияния бывшего
президента В.В. Путина на деятельность правительства России), ЧИНОроссы (об укреплении позиций партии «Единая Россия» в аппарате чиновников и сознательном формировании правительством в законодательных структурах «надменной касты людей»,
служащих этой партии), Горбушка от горбуши (материал об ужасающих масштабах
браконьерства и коррупции в рыбодобывающей отрасли, в результате чего Россия постепенно перестает быть «рыбной» державой и недополучает в бюджет миллионы долларов), Моя милиция меня… (о задержании двух участковых милиционеров, работающих с гражданами методами грабежа, вымогательства и насилия), БРЕД или БРЕнД? (о
лживости PR-акции губернаторского проекта о качественном преимуществе пермского
картофеля по сравнению с картофелем из других регионов), ИЖу понятно (материал о
решении Ижмаша отказаться от выпуска отечественных автомобилей из-за отсутствия
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на них спроса и переходе к выпуску более востребованных среди российских автолюбителей корейских автомобилей), Гуус залетный (аналитические размышления о том,
почему на родине не нашлось «своего» тренера, способного изменить ситуацию в российском футболе) и др.
В приведенных примерах разные приемы языковой игры (графические выделения,
паронимия, перестройка фразеологизмов, намеренная незавершенность идеоматического выражения, использование омографов, прецедентных текстов и др.) способствуют
выражению авторской позиции: усиливая коннотативное значение фразы, «выводят»
его на поверхностный уровень, выявляя тем самым основное концептуальное отношение отправителя речи к тому, о чем предстоит разговор в основном тексте. Таким образом, читателю как бы сразу предъявляется сама проблемная ситуация, ради которой и создается конкретный публицистический материал. Подчеркнем, что проблемная
ситуация в науковедении понимается как познавательный этап креативной деятельности, отражающий оценку субъектом состояния рассматриваемого объекта как
неудовлетворительногоiv.
В современной прессе встречаются публикации, в которых коннотативный смысл заголовка, оформленного посредством ЯИ, не соотносится с содержанием основного текста
или соотносится с ним лишь на уровне ассоциативных связей. В таких случаях налицо
ослабление (вплоть до полного затухания) информативной функции заголовка. Как правило, такой скрытой информативностью отличаются заголовки, созданные с использованием прецедентных текстов, аллюзий, реминисценций. Ср., например, такие заголовки:
Отцов российской нефтянки спасут $10 миллиардов – в заглавии использован прецедентный текст-аллюзия, апеллирующая к интертекстуальной памяти читателя, а именно
к произведению И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Вне контекста содержания
статьи заголовок не совсем понятен: кажется, что в материале речь пойдет о выделенных
кем-то десяти миллиардах долларов, чтобы помочь нефтяному бизнесу выжить в условиях
кризиса. Единственное, что ясно сразу после прочтения заголовка, – это наличие отрицательной позиции автора публикации к ситуации «нефтяному бизнесу – солидные вложения» (ср. «столкновение» в заглавии измененного прецедентного текста спасти отца
русской демократии и жаргонизма нефтянки). В действительности речь в статье идет о
другом: руководители нефтяных компаний «выдавливают» из правительства 10 миллиардов $ на свои нужды, однако руководство страны – «И слава Богу!», по мнению журналиста, – решило не удовлетворять «разыгравшуюся алчность нефтедобытчиков»;
Прерванный полет – в основе заголовка устойчивое выражение, имеющее книжную
(высокую) стилистическую окраску и общее значение ‘преждевременно оборвавшаяся
жизнь’. Такой заголовок настраивает на то, что речь может идти о какой-то творческой
личности, сделавшей много для страны/людей, но безвременно ушедшей (или о чемто подобном). Однако содержание статьи не оправдывает предположения, поскольку в
статье разбираются причины крушения в сентябре 2008 г. Боинга-737, следовавшего по
маршруту «Москва – Пермь», причем особое внимание автор уделяет факту обнаружения алкоголя в крови командира экипажа. Несмотря на то что статья написана о реальном
общеизвестном событии и при опоре на официальные выводы следственной комиссии,
журналист сомневается в объективности заявления об «алкогольной» причине крушения
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самолета; этим сомнением пронизано все содержание статьи. Очевидно, этот внутренний протест журналиста и общенародное эмоциональное состояние печали, сожаления
по поводу случившейся трагедии явились причиной выбора автором такого заголовка,
который выражает состояние «напряженного сожаления»;
Владимирский централ – прототекстом для заголовка послужило народное название тюрьмы для особо опасных преступников в г. Владимире: «Владимирский централ».
Понятно, что название тюрьмы (тем более в народной интерпретации) окрашено негативной окраской и, выполняя функцию заголовка, это прецедентное имя несет отрицательную оценку, соотносимую читателем с позицией автора. Однако в тексте статьи нет
ни слова о тюрьме; материал посвящен проблеме политической – выстраиванию В.В.
Путиным жестко централизованной вертикали власти «от Москвы до самых до окраин»
(вот где смыкаются смысловые векторы заголовка и текста). Иными словами, только после прочтения статьи адресат понимает, что заголовок – это, по сути, языковая игра, отражающая негативную, резко отрицательную позицию автора по отношению к тому, что
происходит в политической системе общества.
Можно было бы привести еще множество случаев подобных заголовков, но объем
статьи не позволяет этого сделать. Тем не менее уже приведенные примеры убедительно
показывают, что и «без поддержки» информативной функции, т.е. со скрытой информативностью, заголовок вполне адекватен как единица общения. Дело в том, что коммуникативная недостаточность таких заголовков, их смысловая зависимость от основного
текста восполняется их аксиологической функцией: заголовок сообщает о позиции автора и задает читателю смысловые ориентиры восприятия всего текста (публикации),
формируя тем самым аксиологические контуры интерпретирующей деятельности адресата. Следовательно, аксиологическая функция оказывается не менее, а иногда и более
значимой для современного газетного заголовка. Более того, игровой заголовок, не соотносящийся с содержанием статьи, свидетельствует о стремлении журналиста усилить
оценочное значение заголовка, как бы оголить посредством метафоры личностное отношение к предмету речи. Интересно, что заголовки со скрытой информативностью в
сегодняшних условиях «относительно свободной печати» оказываются для журналиста
одним из немногочисленных, а часто и единственным доступным средством выражения
собственной оценки.
Таким образом, ЯИ в газетном заголовке выполняет не только (а может, и не столько!) информативную функцию, но и оценочную. Часто именно в заголовке журналист
выражает свою оценку, как правило, критическую, отрицательную, по отношению к
предмету или теме сообщения. Более того, материал показывает, что в игровом заголовке эта оценка выражается наиболее экспрессивно, хлестко, даже жестко; текст же
статьи может либо не со держать открытой оценки, либо содержать умеренную оценочность. Важно, что скрытая в заглавии оценка является концептуально значимой для
всей публикации: содержание выраженной в заголовке оценки предопределяет характер
развертывания основного текста, а также содержание лида.
Лид, как промежуточная композиционная часть между заголовком и основным текстом, восстанавливает информативную недостаточность заголовка. Для современного
ритма жизни единство заголовка и лида (заголовочный комплекс) нередко играет роль
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палочки-выручалочки в процессе получения необходимой социальной информации: заголовочный комплекс сообщает одновременно и суть дела и позицию автора, т.е. дает
самое общее, но точное представление о публикации в целом. При этом аксиологическая
насыщенность ЯИ заголовка передается и лиду, поскольку последний продолжает развертывать, конкретизировать метафорическое значение заголовка. Ср.: Заголовок: БРЕД
или БРЕнД? – Лид: Слухи о том, что губернаторский проект «Пермская картошка»
всего лишь раздутая PR-акция, нашли свое подтверждение в желудке исследователя;
Заголовок: От хижины Тома до барака Обамы – Лид: Цветной президент США – не
сюрприз, а закономерность; Заголовок: БесПЛАТНАЯ медицина – Лид: Здравоохранению грозит коммерческая прививка; Заголовок: Нас ОБЕСКоРОВИЛИ! – Лид: Село
между «молотом» импорта и «наковальней» роста цен и др.
Из примеров видно, что лид представляет собой краткое авторское объяснение,
конкретизацию метафорического (образного) содержания заголовка. Можно сказать,
что лид выполняет в газетной публикации функцию нарратива. По мнению Е.И.
Шейгал, нарратив – это короткий (от предложения до абзаца) повествовательный
текст, вербализующий «индивидуальный человеческий опыт (взгляд на мир глазами
автора-рассказчика)» [15: 87]; главная цель нарратива – объяснительность, раскрытие
причинно-следственных связей [Там же: 88]. Именно такую – нарративную – функцию и выполняет, как представляется, лид, соотносящийся с «игровым» заголовком.
Единство заголовка и лида-нарратива составляет тот заголовочный комплекс, который
принято считать отражением содержания всего текста. При этом важно, что заголовочный комплекс отражает не только содержательный, т.е. не только онтологический, но и
аксиологический план текста.
Мы убеждены, что признание важности аксиологического потенциала ЯИ в газетном
заголовке позволит более глубоко проникнуть в процесс семиозиса [см. 16] – порождение и понимание публицистического текста, с учетом его когнитивных, лингвистических, психологических и прагматических предпосылок. Аксиологический аспект анализа вербализованной в заголовке ЯИ способствует адекватной идентификации смысловой
структуры и авторской интенции всего текста; нарративная же природа лида выполняет
роль связующего звена в организации и выражении целостной публицистической концепции автора текста.
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ПРИМЕЧАНИЯ
i

Хотя анализу именно этой функции газетного заголовка (особенно в когнитивном аспекте) в
литературе уделяется, по нашим наблюдениям, меньше всего внимания.
ii Подчеркнем, что речь идет прежде всего о качественной прессе, ответственной за содержательные
и морально-нравственные характеристики публикуемых материалов.
iii Материалом для анализа послужили публикации из газет «Аргументы и факты», «Российская
газета», «Известия», «Коммерсантъ», а также из журнала «Российский Newsweek» за 2007 –
начало 2009 гг.
iv Кстати, отчасти этим, возможно, объясняется такая особенность современной газетной журналистики, как преобладание негативной критики по сравнению с позитивной. Хотя, безусловно, здесь немаловажны и другие экстралингвистические причины, вплоть до основной
функции публицистического стиля.
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СТРУКТУРА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ:
КОГНИТИВНО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

У статті показано, що структура англомовних текстів новин одночасно підпорядкована когнітивному та мотиваційному рівням мовної особистості. Когнітивна
організація текстів спирається на базові структури свідомості, сформовані внаслідок
перцептивної взаємодії людини з середовищем та наділені значенням у ході її практичної діяльності, а мотиваційний аспект полягає у спрямованості повідомлень на базові
потреби аудиторії: в належності, безпеці, визнанні та самоактуалізації.
Ключові слова: тексти новин, когнітивно-мотиваційний аспект, потреби людини,
мовна особистість.
The article reveals that the structure of news stories in English results from the interaction
of cognitive and motivational levels of linguistic personality. The cognitive organization of texts
is based on the mental structures formed under the influence of human perceptual interaction
with the environment and endowed with meaning in the course of subsequent practical activity
while the motivational aspect of the texts is linked to the audience’s needs: belongingness,
safety, reputation and self-actualization.
Key words: news stories, cognitive-motivational aspect, human needs, linguistic personality.
Развитие медиалингвистики, изучающей функционирования языка в сфере массовой
коммуникации [Добросклонская 2004: 9], характеризуется вниманием к взаимодействию
когнитивных и воздействующих факторов [Солганик 2000: 34], что предполагает рассмотрение медиа-дискурса в когнитивно-прагматических терминах [Негрышев 2006: 99].
Когнитивный аспект исследования направлен на выявление концептуальных моделей,
обусловливающих четкую структурированность информационного потока [Добросклонская 2005: 39], а прагматический подход – на установление того, как дискурс воздействует на аудиторию [Глинчевский 2005: 18].
Взаимодействие когнитивного и прагматического аспектов дискурса рассматриваем
на материале текстов новостей, которые формируют содержание и структуру информационного пространства [Scollon 1998: 192], оказывая влияние на мотивационный
уровень языковой личности, связанный с ее развитием и поведением [Караулов 1987:
37]. Важность этого уровня обусловлена тем, что современный англоязычный медиадискурс предлагает аудитории сообщения о событиях, связанных с ее базовыми потребностями, выделенными Абрахамом Маслоу: физиологическими (в питании, воздухе,
здоровье и т.д.), принадлежности к социальным группам, признании, самоактуализации
[Maslow 1970: 35-47]. Позиционирование участников событий относительно указанных
потребностей осуществляется образ-схемами – элементарными структурами сознания,
формирующимися в процессе сенсомоторного взаимодействия человека со средой и
© Потапенко С.И., 2009
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предназначенными для создания ментальных образов разной степени сложности [Johnson
1987: xіx]. С учетом последовательности ориентирования человека в окружающей среде
предложенные М. Джонсоном образ-схемы группируем в четыре блока: топологические,
пространственно-моторные, перцептивные и динамические [Потапенко 2008: 8-9].
Наиболее важную роль в организации текстов газетных новостей и в апелляции
к потребностям аудитории выполняют динамические образ-схемы, которые отражают разные способы взаимодействия человека с действительностью: движение (ПУТЬ,
ЦИКЛ), вертикальное перемещение (ВЕРТИКАЛЬ), силу (ОБЕСПЕЧЕНИЕ / ЛИШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИНУЖДЕНИЕ, ПРИТЯЖЕНИЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ,
ПРЕПЯТСТВИЕ, УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ).
Связь движения и вертикального перемещения с определенными потребностями зависит от семантики единиц, обозначающих конечный пункт. Так, в заголовке Sports: The Road
to Gold (Newsweek 29.03.1999, 3) существительное gold именует золотые медали, символизирующие достижение цели спортсменом, служащим для аудитории образцом самоактуализации. В то же время в заголовке The road to ruin (Daily Mail 30.05.2001, 5), который имеет аналогичную структуру, существительное ruin как название конечного пункта указывает
на крах деятельности местных властей по поддержанию состояния дорог.
Силовые образ-схемы позиционируют участников событий, с которыми себя соотносят читатели, как источник или цель удовлетворения / дефицита потребностей, о чем
свидетельствует описание в одном и том же издании двух убийств. Заголовок Pupil kills
family to hide failure (The Times 26.06.2006, 30) сообщает о смерти родителей от руки
сына, который хотел скрыть свои школьные проблемы и поэтому выступает как источник реализованной угрозы, а сама ситуация – как предупреждение обществу. В заголовке
Raid kills 45 Taleban as Nato warns of poppy war (The Times 26.06.2006, 35) речь идет об
уничтожении американским военным контингентом в Афганистане боевиков, угрожавших населению, то есть событие изображается в аспекте поддержания в указанном регионе безопасности. Об этом дополнительно свидетельствует придаточное предложение as
Nato warns of poppy war, в котором военное столкновение представлено на общем фоне
борьбы стран НАТО против распространения наркотиков.
Заголовки и тексты новостей по-разному воздействуют на потребности аудитории: заголовки привлекают внимание к информации, связанной с потенциальными потребностями аудитории, а тексты конструируют события. Для привлечения внимания
в инициальные позиции газетных заголовков выдвигаются единицы, обозначающие
социальный статус участников событий; апеллирующие к потребностям читателя в принадлежности к общественным группам; именующие известных людей, служащих образцом реализации потребности в признании; обозначающие индивидов или объекты,
которые гарантируют безопасность или создают угрозу.
На связь событий с потребностью в принадлежности указывает обозначение
социальных ролей участников: гендерных, напр., man, woman, семейных, напр., family,
parents, профессиональных, напр., firefighter, driver, footballer, или национальных,
напр., England fan, British workers, Britons. Выбор единиц, указывающих на принадлежность участников событий к разным социальным группам, зависит от состава читательской аудитории, о чем свидетельствует характер репрезентации в двух разных
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изданиях информации о восхождении британских женщин на северный полюс. В начале
заголовка British women become first to reach North Pole (The Daily Telegraph 3.06.2002,
12) из качественной газеты, предназначенной для образованной аудитории, на их национальную принадлежность указывает определение British, а в таблоиде, который читает малообразованная аудитория, существительное mum обозначает семейный статус
участниц события: Our Mum’s on top of the world (Daily Express 3.06.2002, 9).
К потребности читателей в признании апеллируют заголовки об известных людях,
обозначенных существительными stars, celebrities, MP, leader и т.д. или антропонимами.
Фамилии и имена соотносят рядовых граждан, политиков, звезд эстрады и спорта с положительной, относительной или превосходной точками СТАТУСНОЙ ВЕРТИКАЛИ,
а предикативные группы указывают на основания для высокой оценки со стороны аудитории. Относительный и превосходный статус политиков отражен двухместными антропонимами, состоящими из имен и фамилий, напр., Bill Clinton more popular than ever
despite scandals (Daily Mail 30.01.1998, 25), а положительный – только фамилиями, напр.,
Blair says sorry for tax credit errors (The Daily Telegraph 5.06.2001, 2). Обозначение статуса политиков именами собственными взаимодействует с семантикой предикативных
групп. В первом заголовке предикатив more popular отражает рост популярности Билла
Клинтона вопреки скандалам, а во втором – дополнение for tax credit errors указывает на
ошибки правительства, препятствующие росту престижа Тони Блэра.
Статус звезд искусства и спорта отражен в синтаксисе заголовков иначе, так
как их оценка зависит от перцептивного взаимодействия с аудиторией. Имена и
уменьшительные формы указывают на превосходный статус поп-звезд, в частности, потому, что обычно используются публикой для скандирования во время зрелищ,
напр., Macca shuns high art (Daily Express 28.11.2001, 25); двухместные антропонимы
– на относительный, напр., Britney Spears as you’ve never seen her before (Daily Express
26.12.2001, 29); фамилии, как и в заголовках о политиках, – на положительный, напр.,
McCartney leads stars in call for a ban on hunting (Daily Express 26.12.2001, 6). В последнем из приведенных примеров фамилия одновременно выделяет Пола Маккартни среди других звезд, обозначенных существительным stars, и соотносит с положительной
точкой ВЕРТИКАЛИ.
На связь событий с потребностью в безопасности в инициальных позициях заголовков указывают существительные, обозначающие жертв, напр., victims, преступников,
напр., violent robber, murder suspect, иммигрантов (immigrants), болезни, напр., lung
cancer, epidemic, и лиц, поддерживающих безопасность, напр., doctors. В начале заголовка Killer from primary school (Daily Mail 15.07.2005, 7) существительное killer называет
убийцу, привлекая внимание аудитории к событию, потенциально опасному для учащихся начальных классов.
Кроме семантики номинативных единиц, употребляемых в инициальных позициях заголовков, к потенциальным потребностям читателей апеллирует предикативное
позиционирование участников событий как источника или цели поддержания, возобновления или нарушения безопасности. На поддержание безопасности указывает соотнесение референтов с источником или целью ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ,
обозначенного предикативными единицами с семой ‘able’. Соответственно, в заголовке
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Official: chocolate is good for you (The Times 19.02.2000, 1) о пользе для аудитории шоколада сигнализирует предикат is good.
Различные аспекты нарушения безопасности отражены репрезентацией участников
событий как источника или цели ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРЕПЯТСТВИЯ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, обозначенное предикатами с семой ‘against’, имплицирует возможную угрозу, ибо одинаковая интенсивность сил не позволяет предсказать
результаты взаимодействия. Так, в заголовке Pope attacks Potter (Daily Mail 15.07.2005,
33) предикативная единица attacks указывает на критику Папой Римским романов о
Гарри Поттере, которая вряд ли повлияет на их популярность. Большая степень угрозы
имплицируется представлением событий как ПРИНУЖДЕНИЯ, обозначенного предикатами с семой ‘make’, ибо такие ситуации требуют от участников, соотносимых с
целью угрозы, защитных действий. В соответствии с заголовком Mugabe war veterans
forced me to leave, says priest (The Daily Telegraph 29.08.2002, 17) угроза со стороны
гвардейцев президента Мугабе вынудила одного из священников покинуть страну.
Восстановление безопасности отражается событиями, в которых ПРЕПЯТСТВИЕ
направлено против участников, ассоциирующихся с угрозой, а УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ распространяется на лиц, чья свобода была незаконно ограничена. Так, заголовок Man held over terror charges (The Daily Telegraph 23.06.2005, 2) апеллирует к потребности читателей в социальной безопасности, потому что сказуемое held («задержанный»)
указывает на создание ПРЕПЯТСТВИЯ для лица, подозреваемого в терроризме. В заголовке PC cleared of assaulting hammer thug (Daily Mail 15.07.2005, 17) сказуемое cleared
(«оправданный»), связанное с образ-схемой УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, имплицирует восстановление безопасности для офицера, безосновательно обвиненного в нападении на хулигана. В тоже время с угрозой связано УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ для социально опасных индивидов, например, для хулигана, обозначенного существительным
yob в заголовке Lotto yob freed to spend his millions (Daily Express 7.11.2002, 1).
Угроза ассоциируется с участниками событий, представленными как источник или
цель ЛИШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ, обозначенного предикатами с семой ‘unable’, напр.,
Hundreds die in Burundi drought (The Daily Telegraph 21.02.2006, 19), или предикативными
единицами со значением падения, которое, по мнению Дж.Лакоффа и М.Джонсона, сигнализирует о болезни или смерти [Лакофф, Джонсон 2004: 37]. Так, в заголовке Child
dies as father plunges from hotel in holiday row (The Times 17.08.2006, 11) предикаты dies
и plunges описывают смерть ребенка, вызванную падением отца с балкона отеля.
На связь событий с самоактуализацией человека или общества указывают предикаты
со значением движения или сил, которые отражают активность участников, направленную на удовлетворение этой потребности. В заголовке Colombia goes to the polls (The
Guardian 11.03.2002, 16) сказуемое goes («движется») сообщает об активности избирателей Колумбии, опосредовано отражая развитие демократии в стране. В заголовке
Blair to send 3,000 troops for Afghan peace force (The Daily Telegraph 10.12.2001, 1) Тони
Блэр выступает как источник ПРИНУЖДЕНИЯ, деятельность которого направлена на
формирование военного контингента, предназначенного для возобновления мира в Афганистане, то есть самоактуализация политика воплощается в его усилиях по поддержанию глобальной безопасности.
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Взаимодействие топологических, пространственно-моторных, перцептивных и динамических образ-схем обеспечивает текстовое конструирование событий в соответствии с
мотивационными стратегиями, соотносящими содержание сообщений с потенциальными
интересами и потребностями аудитории.
В англоязычных текстах новостей мотивационные стратегии реализуются двумя
тактиками – текстообразующими и номинативно-текстовыми. Текстообразующие тактики определяют выдвижение в визуально заметные позиции медиа-дискурса – начало заголовков, подзаголовков и абзацев, образующих основные блоки, – единиц, обозначающих
компоненты событий, связанные с потребностями аудитории. Дифференциация текстообразующих тактик определяется последовательностью обозначения в инициальных
позициях заголовков и основных блоков компонентов событий, структурированных
определенными образ-схемами. Так, для отражения различных аспектов потребности в
безопасности используются тактики акцентирования, контраста и идентификации участников, соотносимых с источником и целью силовых образ-схем.
Тактика акцентирования состоит в именовании отдельного компонента события во
всех сильных позициях текста – в заголовке и в начале абзацев, образующих основной
блок. В соответствии с этой тактикой в начале заголовка GM ‘could harm’ your unborn baby
и вводного абзаца Eating GM food while pregnant could harm unborn baby, a study claimed
(Daily Mail 9.01.2006, 4) аббревиатура GM именует генетически модифицированные
продукты, служащие источником угрозы, названной предикатом harm.
Тактика контраста проявляется в чередовании в инициальных позициях заголовка и
абзацев единиц, обозначающих лиц с противоположными взглядами или выполняющих
отличные функции, что отражено в соотнесении индивидов с компонентами разных
образ-схем. Так, в заголовке Schoolgirl is sent home for wearing a crucifix сказуемое is
sent позиционирует школьницу, отправленную домой за ношение распятия, как цель
ПРИНУЖДЕНИЯ. Однако текст акцентирует позицию матери, осуждающей действия
школьного руководства, то есть выступающей как источник КОММУНИКАТИВНОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ – The mother of a pupil sent home for wearing a crucifix has accused
her school for discriminating against Christians (Daily Mail 6.12.2005, 5).
Тактика идентификации предполагает выдвижение в инициальные позиции абзацев названий референтов, не обозначенных в заголовках эллиптической синтаксической
структуры, что создает у читателя дефицит информации, побуждая его обратиться к тексту.
Так, заголовок Maternity services threatened не называет угрозу, препятствующую увеличению рождаемости в Британии, а поэтому в начале первого абзаца группа подлежащего
nationwide shortage of specialist doctors указывает на нехватку врачей: A nationwide shortage
of specialist doctors is threatening maternity services (The Daily Telegraph 3.02.2006, 8).
Конструирование событий в аспекте категоризации и характеризации участников осуществляется номинативно-текстовыми тактиками, подразделяющимися на
универсальные, используемые во всех текстах, и специальные, задействованные лишь
в отдельных сообщениях. К универсальным тактикам принадлежит номинация общественного статуса и возраста участников событий. Выбор специальных номинативнотекстовых тактик зависит от мотивационных стратегий, определяющих особенности
структурирования событий.
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Стратегия соотнесения событий с восстановлением и поддержанием безопасности
реализуется тактиками видовой, топологической и количественной детализации референтов.
Тактика видовой детализации определяет именование событийных компонентов,
соотносимых с источниками восстановления или поддержания безопасности, в частности, лекарств, напр., drugs, продуктов питания, напр., chocolate, людей разных профессий, напр., a steward.
Тактика топологической детализации отражена в выборе средств обозначения цели
поддержания безопасности: пострадавших, напр., the soldier suffered psychological
damage, органов человека, требующих лечения, напр., will have surgery on her pelvis,
неживых объектов, напр., to save Boeing 737, to take over the controls.
Тактика количественной детализации обусловливает употребление квантификативных
единиц для отражения усилий по возобновлению безопасности. Так, в заголовке Millions
for war лексическая единица millions обозначает суммы денег, выделенные на финансирование антитеррористической борьбы с целью поддержания международной безопасности. При развертывании соответствующего текста тактика количественной детализации
источника деятельности подчиняет употребление квантификативных единиц 100million,
an extra 30million, a further 30million, которые обозначают распределенные суммы, и взаимодействует с тактикой последовательной репрезентации событийных компонентов,
соотносимых с ориентирами ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ: целью, представленной правоохранительными органами (MILITARY chiefs, police, security services and aid
agencies), и источником в лице министра финансов (The Chancellor): MILITARY chiefs,
police, security services were yesterday handed millions; The Chancellor gave 100million to
the Ministry of Defence; An extra 30million has been put aside to cut off terrorists’ finances; A
further 30million will go to the Police (Daily Express 28.11.2001, 8-9).
Конструирование событий в аспекте признания и самоактуализации осуществляется номинативно-текстовой тактикой детализации передвижения участников событий
относительно начальных, промежуточных или конечных точек образ-схем ПУТЬ, ВЕРТИКАЛЬ и ЦИКЛ. Так, в соответствии с текстообразующей тактикой акцентирования
участников событий британский спортсмен назван в заголовке Andy Murray, the great
romantic и идентифицирован в инициальных позициях двух первых абзацев, образующих основной блок: (1) Britain’s Andy Murray celebrated his first senior title, by jumping
over the advertising hoardings and scrambling up the seating to give the girl-friend a kiss; (2)
The 18-year-old Scot achieved back-to-back victories against two former No 1s (The Daily
Telegraph 21.02.2006, 5).
Номинативно-текстовая тактика детализации движения по СОЦИАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ обусловливает обозначение титула, завоеванного спортсменом (senior title),
и упоминание бывших призеров (two former No 1s), чье место заняла новая звезда.
Эмоциональное возбуждение победителя акцентируется описанием его прыжков через
рекламные щиты (over the advertising hoardings) и движения вверх по зрительским трибунам (up the seating), высота которых коррелирует с ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛЬЮ.
Таким образом, лингвокогнитивный аспект текстовой структуры состоит в соотнесении участников событий с источником или целью взаимодействия, что позволяет
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позиционировать их относительно базовых потребностей аудитории: физиологических (в питании, воздухе, здоровье и т.д.), принадлежности к социальным группам,
признании, самоактуализации. Мотивационные стратегии, направленные на потребности аудитории, развивают содержание заголовков за счет распределения в текстах
предикативных единиц с семантикой силы, движения, вертикального перемещения.
Текстообразующие тактики обусловливают выдвижение в начало заголовков и абзацев единиц, обозначающих наиболее важные компоненты событий. Номинативнотекстовые тактики определяют употребление языковых средств, предназначенных для
категоризации и характеристики референтов. Дальнейшее исследование структуры
англоязычных медиатекстов предполагает применение разработанной методики к
анализу журнальных статей.
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КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА У СУЧАСНОМУ
МЕДІА-ТЕКСТІ
Розглянуто мову і стиль журналістського тексту, описано динамічні процеси сучасного медіа-тексту, особливості мови газети як засобу масової інформації.
Проаналізовано ідейно-тематичне навантаження та виявлено риторичне підґрунтя журналістської творчості, зокрема особливості мистецтва володіння словом.
З’ясовано якою мірою актуальні науково-технічні тенденції впливають на характер
поетики доробків журналістів. Особливості журналістської творчості розглянуто в
риторичному, літературно-критичному та мовно-психологічному контекстах сучасного часу, як стильову модель, що має в собі ознаки модернізму та реалізму з елементами
хронікально-літописного і документального письма.
Ключові слова: масова комунікація, медіа-текст, мовна відповідальність, комунікативна стратегія і тактика,інформаційний ланцюг: подія-медіа-подія-медіа-текст.
The language and style of jornalistist text is covered. The article is devoted to language and
style of the jornalistic text dynamic processes peculiarity of newpaper style as medium mass
communication.
Ideologic and semantic loading and historical bases
of jornalistist creative writing, inciuding peculiarities of writing manner art is revealed
in the article. It’s found out in the artical that up-to date scientific and technical tendencies
intluence the jornalistist poetics.
The peculiarities of jornalistic work is studied in retorical literary and critical, linguistic
context of the present day. It’s considered as stylistic model having the specific features both
modernism and realism as the elements of chonical and documentary writing.
Key words: mass communication, media text, langung resposibility, communication strategy,
information chain: event — media-event — media-text.
Тема про вплив мас-медіа на життя суспільства і окремого індивіда належить до вічних. З того часу, як між особистим досвідом індивіда і рештою всесвіту з’явилася фігура інтерпретатора, відносини між ними стали проблемою: предметом для осмислення, а
може бути, і трансформації – як виконує свою функцію інтерпретатор, яку картину світу
малює він своєму оточенню, в яку сторону горизонту вдивляється при цьому...
З тих часів мало що змінилося: суспільство як і раніше має ті засоби комунікації, які
воно заслуговує, та як і раніше суспільство, як той Мюнхаузен, витягує самого себе за
допомогою цих засобів з болота...
Метою дослідження ми визначили питання вивчення стратегії і тактики медіа-тексту
та діагностики його сучасного стану в обґрунтуванні тієї нової ролі, яку він виконує сьогодні в комунікативному процесі. Необхідно по-новому поглянути на природу мас-медіа,
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щоб уникнути проблем, здатних загальмувати подальший розвиток журналістики і всієї
сфери соціальної комунікації в цілому, а також проаналізувати помилки, що допускаються сьогодні журналістами і фахівцями в цій області з метою досягнення найвищого
мистецького успіху.
Тому актуальність роботи вмотивована тим, що в сучасній науці назріла потреба
системного вивчення мовно-риторичних основ медіа-тексту як складової журналістського успіху в контексті тенденцій розвитку мас-медіа у ХХІ столітті. Це дасть змогу віднайти лінгво-стилістичне підґрунтя, що складає основу комунікативної стратегії і тактики
сучасного журналіста.
Об’єктом даного дослідження є комплекс мовно-риторичних методів створення завершеного медіа-тексту.
Предметом нашого дослідження є стратегія і тактика журналістської діяльності при
роботі над створенням професійного медіа-тексту.
Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження склала
комбінована система методів, що включає історико-літературний метод з елементами
семіотичного і культурологічного аналізу, порівняно-історичний, описовий, логічний
методи, а також концептуальний авторський підхід.
Наукова новизна роботи. Медіа-текст, що постійно та регулярно удосконалюється
шляхом підвищення професійної майстерності журналіста, і нові умови, що виникли у
сфері мас-медіа сьогодні, – також теми малодосліджені. У даній роботі зроблена спроба вивчити актуальну проблему на принципово новому зрізі, – медіа-текст вивчається з
позиції самого публікованого тексту в безпосередньому зв'язку з риторикою та мовознавством.
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується безпрецедентним розвитком і
посиленням впливу засобів масової комунікації, які формують глобальну культуру і глобальний інформаційний простір. Медіа-культура перетворилася на невід’ємний компонент професійного і особистого життя кожного члена суспільства. Посилення значення
засобів масової комунікації в житті кожної окремої людини призводить до кардинальних
змін в способах отримання інформації і досвіду. Між індивідуумом та дійсністю знаходиться величезна кількість «образних посередників», що формуються масовою комунікацією, тому знання і досвід, що набувають людиною на початку XXI в., стають, як
ніколи, опосередкованими.
Наскільки важлива комунікативна компетентність для роботи у сфері засобів масової
комунікації? Які способи і особисті якості можуть визначити професійний успіх журналіста як «людин, що безперервно спілкується»?
Почнемо із загальних параметрів «ідеального» партнера. Один з розділів своєї книги психолог Володимир Леві демонстративно назвав «Геній спілкування», позначивши
риси такого ідеального «портрета» як «плюси» характеру «людини, що спілкується», які
варто формувати і удосконалювати, та «мінуси».
В нашій роботі важливо деякі з цих рис окреслити.
Плюс інтерес. Величезна цікавість, колосальна «жадоба до людей». Звідси підвищена увага, тонка спостережливість і чудова пам’ять на все, що стосується іншого... Геній
комунікабельності не є надто товариською людиною, але найчудовіший у спілкуванні.
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Мінус тривожність. При всій жвавості і рухливості ця людина на рідкість спокійна... Супутні якості: відвертість сприйняття, легкість переключення уваги, довірливість
у поведінці, деякий авантюризм...
Плюс зворотний зв’язок. Ви ще тільки поглядаєте, Він поглянув вже тричі і сприймає
ваш погляд як старого знайомого... У контакті, в саморегуляції – висока чутливість до
змін. Реакції швидкі, точні, а напруженості немає. У бесіді відчуває щонайменші зміни
інтонації, найдрібніші неусвідомлені рухи і реагує так, що співрозмовник помічає тільки
одне: бесіда йде приємно та зрозуміло. Супутні якості: спритність, тактовність, винахідливість, дотепність, артистизм.
Плюс артистизм. Багатство жестів та інтонації, чудовий оповідач, імітатор і мім.
Смак до подробиць, до соковитої деталі... Тому так легко даються всілякі перевтілення в
життєвих ролях, тому такий різний з різними людьми...
Плюс-мінус агресивність. При загальній картині добродушності і прихильності геній спілкування не позбавлений агресивності, яка виявляється рідко, але влучно... Ця
резервна здатність утворює необхідний у людських відносинах підтекст сили і не менш
приваблива, чим солодка чарівливість.
Плюс оптимізм ...Мінус упередженість. Все та ж відвертість сприйняття. Відсутність забобонів [1:15-50].
Погодимося, що від наявності або відсутності цих якостей залежить успішність міжособистісної взаємодії людини і загальний рівень культури спілкування, що, у свою чергу, є найважливішим складовим поняття комунікативна компетентність. Власне поняття
можна визначити як здатність носія мови, що володіє необхідною сумою мовних знань
і мовних умінь, використовувати їх відповідно до цілей і умов спілкування. Прийнято
виділяти три складових комунікативної компетентності:
– високий рівень знання мови, її виразних можливостей, засобів переконання;
– володіння культурою спілкування;
– усвідомлене використання досвіду мовної діяльності в конкретній сфері спілкування, в даному випадку – в журналістиці.
Можна уточнити, що в плані професійному – це, перш за все, уміння вільно оперувати смисловою інформацією: з урахуванням жанрово-стилістичних особливостей майбутнього тексту і з орієнтацією на активне сприйняття інформації масовим адресатом.
Потрібно уточнити, що саме особово-професійні здібності, забезпечують успішність
мовної діяльності журналіста. Їх сумарне визначення – комунікабельність: уміння знаходити контакт із співрозмовником, відвертість, розкутість.
Для початкуючого журналіста дуже важливо уміти оцінити свої особисті якості, щоб
удосконалювати «плюси» і нівелювати «мінуси».
Практичні рекомендації з вдосконалення комунікативного ефекту промовляння (і
слухання – теж) можуть бути представлені у формі характеристики риторичних прийомів привернення і утримання уваги слухачів.
Головна умова досягнення потрібного комунікативного ефекту мови – зацікавлена
увага слухача. Такий критерій, яким керується людина, що говорить, – чи виголошує
вона розгорнену промову або організовує діалогічне спілкування. Уміння утримати увагу слухачів набуває особливої значущості в тих ситуаціях, коли рішення комунікативної
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задачі вимагає монологічного висловлення, щодо розгорнутого в часі. Уміння привернути увагу забезпечує і допомагає зберегти потрібний контакт в будь-якій ситуації.
З позицій риторичних мова йде, перш за все, про прийоми привернення слухача (слухачів) до «співучасті» в розвитку теми спілкування.
Журналіст, який говоре може продумати ще на етапі планування вислову і реалізувати в установці. Але головне – готовність до дії на основному етапі, коли він у момент
виголошування промови, відчувши – за реакцією слухачів – втрату уваги, повинен відновити її. Словом, завдання полягає в тому, щоб, контролюючи зворотний зв’язок, уміти
підтримувати інтерес слухачів[2: 26].
Назвемо деякі конкретні прийоми привернення уваги слухачів і створення інтересу до
теми на початку розмови:
– несподіване, можливо парадоксальне, формулювання теми;
– проблемна постанова основного питання;
– формулювання гіпотези, зіткнення двох можливих гіпотез;
– загадка і обіцянка розгадки;
– сентенція, можливе посилання на думку великих;
– метафора або порівняння, що представляють предмет розмови образно (краще –
через знайомий образ, але побачений в новому ракурсі);
– «гачок»: несподіваний факт, несподівана зміна стилю.
Прийоми утримання інтересу слухачів грунтуються на спільності психологічних законів сприйняття і мовної комунікації: підбір інформації повинен відповідати інтересам
і потребам адресата (важливе співвідношення нового і відомого); подача матеріалу по
можливості повинна бути проблемною; активізують увагу слухачів прийоми залучення
до співучасті, до соразмишленію [3: 98].
Докорінні соціальні зміни, події в наший країні і в світі за останні 15-20 років, відбилися на всіх сферах життя суспільства і, в першу чергу, на мові. Сучасний етап розвитку
цивілізації все частіше починає описуватися на мові «катастрофізму». Він розглядається
як «кінець історії» (Ф. Фукуяма), як «поворотний пункт» (Ф. Капра), як «зіткнення цивілізацій» (С. Хантінгтон), як «століття біфуркації» (Е. Ласло).
Синергетічність журналістського тексту в значній мірі визначає соціальний досвід і
знання сучасників, а мова засобів масових комунікацій стає мовою мас, мовою покоління. Мова газети, як найбільш масового представника журналістики, піддається істотній
трансформації. Існуючі численні підходи до вивчення, аналізу, інтерпретації тексту, як
ми вже відзначали, не можуть дати головної відповіді: що ж таке текст? Тим більше, немає відповіді і на питання: що таке журналістський текст [4: 11; 5]?
У XXI столітті, в столітті інтеграції різних наук і міждисциплінарного підходу, для
багатобічного і системного вивчення журналістського тексту народжуються нові дисципліни, нові парадигми і підходи. Вплив газетних журналістських текстів на економіку,
політику, культурні, національні, морально-етичні традиції примушує дослідників вивчати журналістику і мову (лінгвістику) в єднанні із зовнішнім середовищем – суспільством, у взаємовпливі та «взаємодопомозі» цілого ряду чинників, що вимагає нового інтегрованого підходу, і розкриває нові межі розуміння проблеми дослідження мови. Дана
обставина поставила на порядок денний головне питання – необхідність інтегрованого,
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комплексного, «тріадного» – лінгво-риторичного, соціологічного і культурологічного
вивчення журналістського тексту. В зв'язку з цим особливий інтерес викликає комплексне вивчення журналістських текстів, що дозволяє виявити універсальне і специфічне,
типологічне і унікальне в організації текстів, а також сформувати багаторівневу стратегію
лінгвосоціокультурного моделювання журналістських текстів і запропонувати узагальнену методологію їх аналізу.
В процесі розвитку лінгвістичних досліджень мова набуває все більшу значущість як
керівний початок в науковому вивченні культури. В деякому розумінні система культурних стереотипів всякої цивілізації упорядковується за допомогою мови, що виражає дану
цивілізацію. Мова – це путівник в «соціальній дійсності». Мова істотно впливає на наше
уявлення про соціальні процеси і проблеми. Люди живуть не тільки на матеріальному
світі та не тільки в світі соціальному, як це прийнято думати: в значній мірі вони всі знаходяться і у владі тієї конкретної мови, яка стала засобом виразу в даному суспільстві.
У сфері гуманітарного пізнання інтелектуальні операції з чужим описом того або іншого фрагмента соціального життя є основним джерелом для формування своїх власних
думок про те, що не дане дослідникові як фрагмент його безпосереднього досвіду. Чуже
свідчення зазвичай представлене у вигляді тексту. Ті або інші тексти якраз і є засобом
передачі та зберігання культури, традиції. Текст є первинна даність всього гуманітарнофілософського мислення та є тією безпосередньою дійсністю, з якої тільки і можуть виходити ці дисципліни.
Текст в ЗМІ немає щось на собі замкнуте. Текст в ЗМІ ігровий, розрахований на зворотний зв’язок з читачем, слухачем, глядачем. У творців цього тексту безперервно відчувається потреба в співучасті адресатів, в їх реакції (якщо реакція відсутня, її починають імітувати, вигадувати), в їх голосах і листах, в їх безпосередній (на телебаченні) присутності.
Газетні тексти – це в принципі незавешувані художні тексти. Вони можуть бути більше будь-якої індивідуально-життєвої тривалості. Вони є завжди. Їх зручно споживати.
Вони складова нашого дозвілля. Їх читацька спрямованість демонстративно виразна і
чітка. Вони і заколисують і порушують. До них звикаєш, їх майже не помічаєш, але без
них вже не можеш. Поезія ЗМІ психологічно комфортна, вишукана, корисна. Їх мимоволі
сприймаєш на віру, навіть сперечавшись з ними [6: 63].
Висновок
Сучасні ЗМІ пред’являють людині маси оформлену на новий і новітній лад, скроєну
за останнім словом техніки художньо-образну картину (модель) світу (або псевдохудожню, неповноцінну версію художності).
ЗМІ – перш за все словесно-художня творчість; стародавнє поняття «поезія» розширюється до сучасного об’єму ЗМІ; тріада Арістотеля органічно вписується в контекст
нинішніх ЗМІ: поезія обертається багатоярусним, дивовижно різногранним об’єктом ,
що на очах розростається та включає і маськульт, і рекламу, і журналістику.
У суспільних процесах сучасного комунікаційного (інформаційного) суспільства особливу роль відіграють газети. Вони можуть протиставити безперервному потоку емоційно
впливаючих телевізійних картинок раціональну, спонукаючу до рефлексії, до роздуму дію
друкарського тексту. Примітивна трансляція інформації не сприяє її осмисленню сприймаючою аудиторією, не збільшує розуміння процесів, що відбуваються, не допомагає
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взаєморозумінню. Комунікаційні потоки важко упорядкувати, але ще складніше в них
розібратися. Саме у цій області найбільш значущою бачиться роль аналітичної журналістики. За допомогою аналізу, розслідувань, виявлення прихованих причин і мотивів,
прояснення складних взаємозв’язків журналіст завдяки тексту сприяє розумінню і взаєморозумінню, допомагає усвідомити переплетення різних інтересів, аспектів проблеми,
суть конфліктів, створює умови для компромісів. Така журналістика освічує публіку, а не
тільки служить самореалізації зацікавлених сил [7; 8].
Журналістський текст – один з проявів «узагальненого простору Тексту як мовної
матерії. Текст розглядається нами як мовна одиниця вищого рівня. Знання про мовну
систему витягуються лінгвістикою з безлічі текстів. Набір лінгвістичних критеріїв дозволяє виявити специфіку того або іншого журналістського тексту і представляє, на
нашу думку, набір елементів даної системи узагальненої лінгвосоциокультурной моделі
журналістського тексту.
Природна мова, як фільтр, особливий пристрій, перетворить концептуальні уявні образи в певні звукові і письмові поєднання, дозволяє передати суб’єктивне дотекстовоє
повідомлення, що реалізовується в конкретному журналістському тексті. Мова як семіотична структура є первинною, адже ми сприймаємо світ, користуючись моделлю, запропонованою нам мовою.
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LINGUISTIC REPETITION AND THE IMAGE OF VENICE IN JEANETTE
WINTERSON’S «THE PASSION»
Стаття присвячена дослідженню лінгвістичного повтору та розгляду образу Венеції у романі сучасної британської письменниці Дженет Вінтерсон «Пристрасть». Автор статті робить спробу виокремити засоби вираження та певні особливості лінгвістичного повтору у художньому постмодерністському тексті, який є одним із способів
уявлення людської комунікації як процесу.
Ключові слова: лінгвістичний повтор, інтертекстуальність, фрагментація, іронія,
палімпсест, постмодерністський текст.
Статья посвящена исследованию лингвистического повтора и рассмотрению образа
Венеции в романе современной британской писательницы Дженет Винтерсон «Страсть».
Автор статьи делает попытку выделить способы выражения и некоторые особенности лингвистического повтора в художественном постмодернистском тексте, который
становится одним из способов представления человеческой коммуникации как процесса.
Ключевые слова: лингвистический повтор, интертекстуальность, фрагментация,
ирония, палимпсест, постмодернистский текст.
Venice was once a central topos for the nineteenth-century Anglo-American imagination,
fascinating not only because of the Romantic attraction to «beauty in decay», but also because
of the ambiguity and paradox that inform its geographical as well as its cultural heritage. After
a hiatus that has lasted since the early years of the twentieth century, Venice has become again a
key symbolic landscape for literature in English: Jeanette Winterson is one of a number of writers
who have discovered a means of articulating late twentieth-century concerns not from the vantage
point of the abstract metropolis of modernity, or the edge city of postmodernity, but from within
the contained symbolic landscape of the medieval city – Renaissance urbs that is Venice.
In postmodernist epoch Venice is more than ever a theater for narratives of death, fragmentation, and decay, but at the same time, as concepts of reality, truth, and meaning are thrown
into question by the idea of difference, the idea of Venice has come to serve a wider purpose
than it did for the Romantics. For Jeanette Winterson, Venice is a site within which the neat
binary oppositions of true/false, pious/sinful, mind/body, masculine/feminine collapse into a
mixture that is at once confusing and stimulating. Death is inscribed in The Passion by means
of intertextual and linguistic repetition, and that inscription is emphasized by the city’s overdetermined topographical structure. Venice is a figure for two privileged and inextricably linked
psychoanalytic tropes: death and the body of the woman. For as long as cities have existed,
they have been symbolically figured as feminine; Venice’s seductive, decorative beauty, its
© Vlokh N.M., 2009
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historical reputation for duplicity, and its topography, at once contained and enclosed by water
and penetrated by it, has rendered it an ideal vehicle for the historical and cultural burden of
ambivalence that inheres in the female body and is mirrored in theories of urbanism. Jeanette
Winterson emphasizes this ambiguity by setting her narrative in a space that is at once productive – the nurturing space of culture – and destructive – the primordial abyss, which Barbara
Creed has termed the engulfing «monstrous-feminine» [1: 65]. Together, her two protagonists
enter a doubled labyrinth that is a site of birth, rebirth, and reunion and a wasteland of exile,
fragmentation, and death. Villanelle, a Venetian gambler sold to Napoleon’s army as a whore, is
reborn in that she returns to her family and her old life and slips easily back and forth between
the surface city and the changeful space of the labyrinth that both mirror her own beautiful,
amphibious body. Her stolen heart is discovered and returned to its rightful place, and she gives
birth to a child. Henri, a French deserter from Napoleon’s army, has a very different experience
of the city. In a ritual cleansing, he shaves off his «ruffian’s beard» and casts it into the canal
outside his window [2: 112], and for a moment he thinks he has escaped his past – in Venice,
«such things are possible» [2: 125]. But he remains an exile unable to navigate the labyrinth
and is swallowed up into madness and despair.
The Passion is set in Napoleonic France and Venice in the first years of the nineteenth
century. It sidesteps the contentious first phase of the French Revolution and the overthrow
of Louis XVI to begin with the institution of the Empire in 1804, an event many historians
consider to signal the end of the first Revolutionary period. The choice of this historiographic
ground of empire and expansionist warfare over that of revolution is not arbitrary; rather, it is
constitutive of a text whose political focus, while manifestly gender and sexuality rather than
politics in the national sense, addresses contemporary as well as historical sources of war and
violence by informing a historical narrative with the psychoanalytic one of the death drive.
Lisa Moore suggests that wider issues are important in The Passion and that «spatial and linguistic dislocation maps neatly on to the plot of imperial aggression» [3: 115] and points out
that «conflict in this fictional world is always romantic conflict; even war is primarily an opportunity for Henri to express his obsessive love for Napoleon. ...Winterson’s novels may be
read politically, but they themselves make no explicit political argument» [3: 113]. The novel
is set within the zone of the Romantic dreaming into existence of the modern nation-state and
is structured around an interplay of linguistic and intertextual repetitions that focus on death
and mutilation, and whose narrative journey ends within the confined space of a dying city, is
an example of the death drive.
The Passion describes two separate but interlinked journeys through the bloody wasteland
that is Napoleon’s Europe and into the Venetian labyrinth, undertaken by Henri and Villanelle.
The text itself is a quest narrative that operates at a number of different levels, at once a journey
through space and time and a journey «along the blood vessels» [2: 68]; a romance trial by
landscape that inexorably leads to the monster at the heart of the labyrinth; a Romantic voyage
intérieur whose unrecognized goal proves equally monstrous. By means of a series of textual mirrorings and repetitions, The Passion, itself a textual labyrinth, journeys through the labyrinth that
is Venice and a labyrinth of other texts that extends through time and space. Some of these texts,
from the Iliad and the Odyssey, the Book of Isaiah, and the Old English lament The Wanderer to
Eliot’s The Waste Land and Four Quartets, were also responses to war. The Passion, like the death
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drive, resolves upon biological death and the return to stasis that it implies, but death is doubled
because a discontinuity is introduced into the narrative that is suggestive of what Jacques Lacan
called the «second death». In a text whose trajectory takes it through eight years of war, and which
ends in mutilation and murder, these layers of repetition uncannily inscribe on its surface and in
its deeper structure the subject’s inarticulable longing for death. The text or at least that portion
of it related in Henri’s voice is on one level hystericized, the poetically encoded symptom that
Henri constructs to maintain a fiction of coherence in the face of disintegration. In Henri, there
is much of the exiled «earth-walker» of The Wanderer, who, in the course of recounting his story
in a silence broken only by the sounds of sea birds, communes with the ghosts of lost warrior
companions who drift in and out of a winter landscape of his mind. By means of such intertextual
repetition, Jeanette Winterson further emphasizes the role of repeating in keeping the trauma at
bay. The message of the death drive that occupies the heart of the labyrinth of psychoanalytic
concepts is writ large in the labyrinthine construction of Venice as well as in its disintegration and
constant struggle against encroaching, polluted water.
The oscillation between life and death that focuses on the body of the woman in the psychoanalytic narrative is realized in Venice, which in turn provides a shifting backdrop for this
narrative, in which nothing is stable. Death-driven repetition is coupled with a constant refusal
of the fixed position that the subject takes up in order to enter the Symbolic order; gender, as
central to the psychoanalytic narrative as the death drive itself, is an oscillatory thing, reflecting the structure of the amphibious body of the city. Repetition and instability are interwoven at
structural as well as linguistic levels. The Passion is a prose novel, but it is self-consciously structured according to musical and poetic forms: mixture is inscribed on the body of the text itself.
Jeanette Winterson states her intention «to break down the assumed barriers between poetry and
prose», since «the novel form is finished» [4: 191]. She does admit that such a mixing of genres
is not an entirely new concept. It is lyrical, and most of the texts repetitively woven into it are
themselves poetic: the Book of Isaiah, The Wanderer, the poetry of Hardy, Auden, and Eliot, and
the poetic prose of Joyce haunt Jeanette Winterson’s writing about war and death and exile and
waste, and references to Romantic poetry, particularly to Shelley’s Julian and Maddalo, reinforce
the post-Romantic sensibility of the whole. For example, Henri in his Romantic imprisonment in
the «dark tower» on San Servelo sings to cheer his own solitude with sweet sounds. He says, «I
go on writing so that I will always have something to read» [2: 159], and yet, like its Romantic
predecessors, his «poetic text» addresses wider issues, and this «bearing witness» is directed to
an outside audience. Because repetition is so strongly foregrounded, isolated phrases such as a
Wordsworthian «along the blood» [2: 68] and a Coleridgean «frost at midnight» [2: 100] resonate
as they might not otherwise with the Romanticism of the whole.
The Passion is much influenced by T. S. Eliot, including Four Quartets, and, like that poem,
the novel recalls a musical structure. In Art Objects Jeanette Winterson states, «There is at present no twentieth-century poem that means more to me than Four Quartets. … it remains a vital
influence on my life and on my work» [4: 129]. Its four sections could suggest a composition
for two voices in imitative counterpoint. The voices are very different, but each turns upon
the themes of passion, love, and loss. The opening theme is presented in a first movement by
Henri. It is taken up and repeated in a different key, in a second movement, by Villanelle. In the
third movement and in the closing coda, the voices interweave. Themes, phrases, and leitmotifs
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introduced and repeated in one movement by one voice are taken up and modulated in another
movement by the other. The Passion sings of loss, death, and the impossibility of love, with
several epigrammatic and somewhat gnomic lines echoing uncannily back and forth between
Henri’s and Villanelle’s narratives: «Will you kill people, Henri?» [2: 8, 79]; «The cities of
the interior are vast and do not lie on any map» [2: 114, 150, 152]; «You play, you win, you
play, you lose. You play» [2: 43, 66, 73, 133], and what you hazard is «the valuable, fabulous
thing» [2: 90, 94, 104, 120, 150, 151]. Many of the repetitions chime not just with each other
but with other texts. The stones of the churches in Boulogne and in Venice «cry out» echoing
Luke 19:40 [2: 43, 63]. With the monotonous rhythm of Eliot’s Hollow Men, Villanelle defines
passion in terms of the unstable no-place it inhabits: «Somewhere between God and the Devil»,
«In between freezing and melting. In between love and despair. In between fear and sex, passion is» [2: 55, 62, 68, 76]. And not quite echoing Auden’s reflection that «perhaps the roses
really want to grow», she, for whom love is always subject to chance, says the heart is mocked
in believing «roses bloom because we want them to» [2: 76]. This brings us back to Auden’s
source in Isaiah – a text as epigrammatic and repetitive as Jeanette Winterson’s own. Henri,
who like the Isaiah poet is engaged in the transformation of trauma into poetry, the metaphorical transformation of wilderness into a garden, ends by telling us that he will transform his
rocky island, now «a barbed tangle of thorns» [2: 155], into «a forest of red roses» [2: 160]. The
last repeated line of Henri’s narrative is the focus of the whole: «I’m telling you stories. Trust
me». This admonition is repeated throughout the novel [2: 5, 13, 40, 69, 160]. The Passion
gathers a heterogeneous mixture of stories within two intertwined narratives, and this together
with an expressed bias toward literary sleight of hand results in a narrative ground that from
the reader’s perspective is unstable. Henri’s journal of his experience of the Napoleonic Wars,
obsessively reworked, rewritten, and reread over a period of twenty years, is at once a bildungsroman and an elegy of exile. From story to story, history is juxtaposed with tales of goblins
and of humans who have animal-like or superhuman attributes, gothic horror is interlaced with
musings on love and war, and the whole narrative is repetitively illustrated with metaphorical
references from biblical and classical mythology. We assume Henri’s voice to be ironic when,
on recounting a tale of an Irish priest’s boots reduced to «the size of a thumbnail by the little
people», he advises, «Trust me, I’m telling you stories» [2: 39 – 40]. But Villanelle uses the
same words after telling a fantastic story of web-footed Venetian boatmen who walk on water,
and, in a twist that undermines our readerly position as interpreters of irony, this story proves
to be true. «Irony», as Linda Hutcheon notes, «happens as part of a communicative process». It
«comes into being in the relations between meanings, but also between people and utterances
and, sometimes, between intentions and interpretations» [5: 13]. What are we to make of it?
Perhaps what we are to trust is not the tale but the constructive and reconstructive act of telling,
the creative force of narrative. Jeanette Winterson puts an emphasis on the power of telling and
uses palimpsestic repetition of earlier texts. The labyrinthine form of The Passion, together
with its conflation of human and animal forms and use of biblical and classical mythology and
Celtic folklore, is strongly suggestive of J. Joyce’s labyrinthine, arabesque fictions.
Many of the similarities with A Portrait of the Artist as a Young Man might be attributed
to a shared intimate knowledge of the Bible that expresses itself in a tendency to think in types
and tropes constantly, or even to the common theme of a young man’s alienation and exile.
254

But of all the images from A Portrait of the Artist as a Young Man that are reflected in the
unstable mirror of The Passion, Jeanette Winterson’s own bird girl, with her tellingly poetic
name, is the most striking. Stephen Dedalus’s epiphany turns on his semimystical, eroticized
vision of a girl standing in shallow water at a beach on Dublin Bay. Villanelle is in a sense
Henri’s muse, as the girl on Dublin Bay is Stephen’s. Henri recalls, «Being with her was like
pressing your eye to a particularly vivid kaleidoscope» [2: 109]; «It is as though I wrote in a
foreign language that I am suddenly able to read. Wordlessly she explains me to myself» [2:
159]. But Jeanette Winterson gives an ironic twist to Stephen’s vision as object of the male
gaze. Like his metamorphosing creature, Villanelle bears strong similarities to a water bird,
but instead of the comforting, softly feminine, birdlike plumage of Stephen’s vision, she has
webbed feet. Unlike Stephen’s girl, Villanelle doesn’t simply look part bird; like some mythical
creature – like the Sphinx, or the Minotaur at the dark heart of the labyrinth – she is a mixture
of human and animal, and the instability of such abject mixture reinforces the mutability of her
gendered identity. Laura Doan, in a discussion of the double gender encoding of Villanelle’s
body, maintains that «the masculine is marked by the slightest tissue of skin strategically situated between the toes» [6: 149]. Villanelle’s description of her feet at birth supports this reading
[2: 51 – 52], but Henri describes something far less discreet: «they are not what I’d usually
call feet. She unfolds them like a fan and folds them in on themselves in the same way» [2:
135 – 136]. These are not just slightly odd human feet; Villanelle’s feet are those of a water
bird. They are marvelous in themselves but, as Laura Doan notes, they are the more remarkable
since, as Villanelle explains, such feet are considered to be a specifically masculine characteristic possessed only by Venetian boatmen. Villanelle apparently identifies with both feminine
and masculine subject positions; as with the city that is her mirror, this double identification is
written on the body. All this repetition brings us to the subject of trauma – the experience that
cannot be bound – which is central to repetition. The event that shapes Henri’s narrative occurs
with the first real violence he witnesses on joining the army. At a brothel near the encampment
at Boulogne, Henri witnesses an army cook’s sickening brutalization of a whore. The cook later
loses his job, and Henri takes over. Henri doesn’t see or hear of his predecessor for eight years,
but in a return of the repressed, he turns up at the end of Henri’s journey in a recognition scene
that recalls the original trauma. Henri leaves home to join Napoleon, discovering in him and,
by analogy, in French nationalism a passion he has longed to feel all his life. He dreams of being a drummer but is put to work wringing the necks of the chickens Napoleon crams into his
mouth and swallows whole, much as he is consuming France and will later consume Europe.
Henri graduates from throttling to cooking Napoleon’s birds, accompanies him to Paris for his
coronation, and eventually makes the fateful journey to Moscow. There he deserts, his deathly
passion for his emperor over but not resolved. Villanelle’s journey begins in Venice. She crossdresses, and it is while she is dressed as a boy that she falls in love with a woman. Like Henri,
she experiences passion for the first time. Her lover, however, is content to remain married,
and in her grief Villanelle strikes a bargain with a rich, boorish Frenchman who has made his
fortune by supplying meat of questionable provenance to Napoleon’s armies. Her conditions
are that they leave Venice to travel the world, and his that she continue to dress as a boy, for
his sexual pleasure. «Just the three of us. Him, me and my codpiece» [2: 96]. After two years
she flees, and after three more on the road returns home, where her husband finds her out and
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sells her to Napoleon’s army: two years later, she and Henri meet on the outskirts of the burning
city of Moscow and together escape south. They become lovers, and Henri will be the father of
Villanelle’s daughter. Villanelle loves him dearly and their relationship is sexual, but she reminds
him, «You’re my brother» [2: 117]. Only Henri’s love qualifies as passion. It is 1813 when they
reach Venice. Villanelle takes Henri by the hand and guides him into «an impossible maze», «a
city of madmen» where streets appear and disappear from one day to the next, and the churches
the French tore down to make way for the public gardens rise up on foggy nights [2: 110, 112].
They wander between an imaginary, gorgeous, golden city filled with life and scented with baking
bread, and a gothic, sunless «waste land» of rats and slime and decay, inhabited by refugees of
war who are the living dead. For Villanelle the labyrinth is the maternal body as the source of endless pleasure, but it sets Henri’s teeth on edge. For him it is the place of abjection where meaning
collapses, and he is lost, physically and metaphorically. He asks for a map, but Villanelle cannot
give him one, since Venice is a living, shifting thing [2: 113]. The city of disguises is a mirror for
the subjects it contains, for if you live in Venice, «What you are one day will not constrain you
on the next. You may explore yourself freely and, if you have wit or wealth, no one will stand in
your way» [2: 150]. Villanelle returns to her old trade. Gambling, with its links to carnival and
masquerade, was a synecdoche for Venetian decadence and vice from the seventeenth century
until the period following the fall of the Republic, and while the casino where she works, «raking
dice and spreading cards and lifting wallets where I could» [2: 54], is a workaday world for her,
it is the heart of Jeanette Winterson’s textual labyrinth, a liminal place «somewhere between fear
and sex» where everything may be risked. It is the setting for a number of encounters that have
driven the narrative: here Villanelle met «the Queen of spades», the married woman to whom she
lost her heart; here she met and agreed to marry the rich French dealer in flesh, and here he sold
her to the army; here he will find Henri and Villanelle, and all will be revealed.
Falling in love for Villanelle is the «serious accident» that Catherine Clement calls syncope
and that the scholar also compares to gambling – a contradictory passion [7: 247]. To «lose
one’s heart» is a figurative commonplace, a dead metaphor, but Jeanette Winterson, in restoring it to life, reminds us of the corporeality of the resulting pleasure and pain in language.
Villanelle loses her sense of self, the sense of self-control conferred by the Imaginary order,
and for a time is plunged into the shattering pain and pleasure of the Real. She lives «in a hectic stupor» [2: 62], forgetting to sleep or to eat; the hours of the day have no meaning. When
she meets her lover she discovers she has lost not just her heart but her tongue; she is without
language, the privileged marker of membership within the Symbolic, and her reliable body is
reduced to a mass of disconnected sensations: «I couldn’t speak. ... Lovers are not at their best
when it matters. Mouths dry up, palms sweat, conversation flags, and all the time the heart is
threatening to fly from the body once and for all» [2: 65, 66]. It is, she says, as though she has
tumbled through a trap door into another world where she cannot understand the language [2:
68]. Her experience of being in love is like Henri’s of being in Venice.
In a text full of mirrorings, Henri and Villanelle both see themselves reflected in the world
around them. Henri recalls how as a child he saw his reflection in such homely images as his
father’s shaving mirror and his mother’s shining copper saucepan. The mirror offers the illusion
of a single, stable image, but he prefers the saucepan, because in its uneven surface «he can see
all the distortions of his face. He sees many possible faces and so he sees what he might be256

come» [2: 26]. It may be suitably prophetic that a child who will become a cook should admire
his face in a cooking pot, but it is more telling that he should construct his mirror self out of an
image associated with domesticity and the feminine, with heart and hearth. Villanelle’s mirror
is another shifting surface – the lagoon, which also serves as a mirror to Venice. She, too, sees
«the future glittering» there, and «in the distortions of my face what I might become» [2: 62].
While the associations of Venice and water are, like Henri’s saucepan, gendered female, they
are liminal and incline to the uncanny, rather than the homely.
It is difficult to define Venice because its oscillation refuses fixity. The fluidity of Villanelle’s gendered identity, as well as her body’s freakish mixture of human and animal, makes
it as difficult to define Villanelle. Like Venice, Villanelle inhabits a phantasmagorical space
in which she is now an «ordinary woman», now a fantastical creature. Like her city, she is
amphibious, a thing of land and water. Her ability to walk on water, in a book filled with references to biblical as well as sexual passion, is a distinctly masculine characteristic; this masculinity is reinforced in Jeanette Winterson’s Venice, where webbed feet are a kind of cultural
fantasy, a phallic signifier of secret power. Villanelle’s amphibious, sexually ambiguous body
and the paradoxical, amphibious body of Venice both refuse the neat binary oppositions of
true and false, good and evil, masculine and feminine, and against such paradoxical grounds,
Jeanette Winterson begins to trace disruptive, transformative possibility. There is no catharsis
at the heart of Jeanette Winterson’s novel. The revelation of the monster, far from leading to
redemption, signals a retreat into dispair and madness. But The Passion is nothing if not ambivalent, and the text Henri produces from within his Romantic dark tower, in the company of
the ruined, set against the immortal sea of Romanticism and within a Venetian «sea of stories»,
is a powerful act of the creative imagination. The trauma that cannot be bound is transformed
into the potentially communicative and therefore potentially productive medium of poetry. The
feminized narrative topography of Venice in the late twentieth century, the centrality of death
to the Venetian narrative and to psychoanalysis makes them a perfect fit. The effect of the incorporation of psychoanalysis into the Venetian narrative has been that Venice as city-in-crisis
is more than ever before read as an allegory for the world-in-crisis and for the subject-in-crisis,
each on the verge of a catastrophic collapse.
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ЛЮДИНА І ДІЙСНІСТЬ У ПОВІСТІ ЛЕОПОЛЬДА БУЧКОВСЬКОГО
«CZARNY POTOK» («Чорний потік»)
Ідеться про порушення проблеми випробування на гуманність людини екстремальними умовами у повісті Л Бучковського «Чорний потік»; крізь поетику характеризуються
художньо-філософські погляди польського письменника на людську натуру та способи
розкриття, з одного боку, її підпілля; з іншого – виявлення високості духу.
Ключові слова: наратив, наративна стратегія, контекст, підпілля людини, структура, інтертекстуальність.
Рассматривается постановка проблемы испытания на гуманность человека
экстремальными обстоятельствами в повести Л. Бучковского «Черный поток»; через поэтику характеризуются взгляды польского писателя на человеческую природу и
способы раскрытия, с одной стороны, ёё подполья, с другой – проявление высоты духа.
Ключевые слова: нарратив, нарративная стратегия, контекст, подполье человека,
структура, інтертекстуальность.
This article is about the problem of human test on humanity under extreme conditions in
Leopold Buchkovskyi’s story «Czarny Potok»; Polish writer’s artistic and philosophic points of
view on human being and ways of uncovering, on the one hand, his underground and, on the
other hand, his high spirit are characterized through poetics.
Key words: narration, narrative strategy, concept, human underground, structure, intertext.
Повість «Czarny potok» (1954) Л. Бучковського в літературознавстві розглядається
насамперед як документ епохи про гітлерівський терор, холокост, героїчний опір жертв в
обороні людяності (w obronie człowieczeństwa) на теренах Подолу і Волині. «Są przy tym,
– наголошують автори енциклопедії «Literatura polska», – dokumentem ginącej kultury:
obyсzaju, pejzażu, wielości ras, narodów, wierzeń i języków Wołynia i Podoła, obrazem
katastrofy, fiz. unicestwienia ludności tej ziemi i jej cywilizacji» [, 102]. Проте письменник, зробивши великий внесок і в розгадку складної природи людини, вніс тим самим
«Czarny potok» до великого європейського контексту.
Незбагненність масштабності здійсненого в ХХ ст. злочину проти людства знайшло
свій вираз, зосібна, в епіграфі до «Medalionów» З. Налковської: «Ludzie ludziom zgotowali
ten los» і в назві твору В. Тендрякова «Люди мы или нелюди». Потреба осмислити глибини психологічних витоків здібності людини до надзвичайно жорстоких і злочинних
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вчинків під час масового знищення собі подібних активізувало увагу письменників до її
підпілля, яке вони художньо-документально зображували, застосовуючи різні прийоми
оповідання – здебільшого епічні і безпафосні, – обираючи власний ракурс бачення. І
якщо наратор у З. Налковської дивиться на нацистські злочини ззовні, то в В. Тендряков – ізсередини, порушуючи питання не про них, а про нас. Говорячи ми, російський
автор мав на увазі не той чи інший народ – німецький чи російський, – а людство загалом. Своєрідний за структурою і стилем твір Л. Бучковського «Czarny potok», входячи
у контекст цієї філософської проблеми, продовжує художньо-психологічне дослідження
підпілля людини, що глибоко і яскраво розкрив Ф. Достоєвський не лише в «Записках из
подполья», а й в інших своїх творах, насамперед у «Бесах».
Мета статті полягає в тому, щоб крізь поетику повісті Л. Бучковського «Czarny potok»
скласти уявлення про художньо-філософське бачення людини польським письменником.
Повість «Czarny potok» Л. Бучковського багаторівнева за своєю структурою: один з
цих рівнів є рівнем подій; другий – філософський; третій історико-пізнавальний, четвертий – етнографічний, п’ятий – культурологічний і т.д.
Рівень подій лежить на поверхні сюжету: розповідається про масову мученицьку
загибель жителів Шабасової і навкруги неї. Здійснював це письменник іноді через пейзаж – німий доказ глобального злочину, скоєного під час акцій фашистськими карателями та їхніми посіпаками, що вбивали, знущалися над своїми жертвами, палили їхні
оселі і хліви разом із худобою:
«Kurzyła się jeszcze Szabasowa. Duszący dym wisiał przy ziemi. Dziecięce głosy dzwoniły
rozpaczą kolo kładki przy spalonej szkole. W małej, wąskiej uliczce stały trumny. Kilkogo ludzi z
łopatami i rozgłądający się dokoła ksiądz w brudnej komży. Na rowach leżały krowy z osmaloną
sierścią, z wybałuszonymi oczyma, rzucając racicami przed siebie. Podwórza rozmokły od żaru.
W błocie pościel, szkło z drobnych okien, blatrury i blachy kuchenne. Czad ze zrębu kużni,
podkopcone jesiony. Z tłącą się na sobie welną biegły owce dzikim truchtem przez kostropate
podwórza, pod majdan, a tam odbiwszy się od glinianego wału w podjeździe – wracały pod nogi
zajętych grzebaniem» [57].
Це апокаліптична картина. І подібні епічні зображення розтрощеного довкілля в повісті
«Czarny potok», які свідчили, що катастрофа не минала і не милувала ні людей, ні тварин,
у тексті – не поодинокі. Все кружляє у цьому просторі Шабасової – люди, що втикали від
смерті, їхні переслідувачі, народні месники, – як кровава завірюха/заметіль в абсурдному
світі суцільного хаосу, майстерно віддзеркаленому в чіткій організації тексту, у підґрунтя
котрого покладено парадигматичну структуру. Константи цієї парадигми: наступ Смерті
(полювання на людей) – рятування Життя (втеча людей від мисливців на них). Навколо
цих констант групується лексичний склад. Спостерігається найбільша частотність уживання дієслів strzelać (стріляти), wybiec (вибігти) biec (бігти), uciekać (тікати), дієприкметника
zabity (убитий), іменника dzieci (діти) та їхніх інтенсіональних полів.
Єдиним шансом урятувати життя в умовах полювання/погоні для беззахисних людей – особливо жінок та дітей – була втеча, хоч і під вогнем жандармів та поліціантів. Ось чому дієслова biec, uciekać посідають місце смисло- і формотворчих елементів у
структурі загального образу – інстинктивного Протистояння Смерті. На дієслово biec і
його похідні падає й основне навантаження, з одного боку, у зображенні психологічного
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стану (страху) людей під час погоні, з іншого – у створенні потрібних умов для емоційного
сприйняття тексту. Досягається це не тільки завдяки надзвичайній його частотності [11, 16,
19-22, 73, 76, 78, 86, 91, 98, 99, 113, 119, 161, 123 і т.д.], а й поєднанням слова biec зі словом
dzieci, що підкреслювало високий ступень беззахисності вже самого Життя. Гнівне звернення ксьондза Банчицького до прислужника Гаїла переконливо доводить це:
«– Słuchaj pan! – zaryczał Bańczycki. – Kiedy ogłądasz przedmioty twego dziecka, ściska
ci się serce. <> Cirla też miała syna. Nie wiem, czy to ty, ale na pewno ktoś z tego waszego
kripo biegł za jej kilkuletnim synem. Gonił przez zamarznięte sady. Dogonił i zdarł czerwony
kożuszek. Doprowadził pod krzaki. Dziecko przysłoniło ręczkami ocy. Strzał rozerwał głowę.
Dziecko jeszcze biegło tyłem, jakby je ktoś zdzielił mocno po czole. I upadło, takie malutkie,
że na śniegy już nic nie widać. Ja wiem… On, ten człowiek dorosły, wszedł z tym kożuszkiem
do Hanczarki i patefonem zagluszał sumienie. Paliło go śzwiatło dzenne, dlatego wzdiał potem
na leb stalowy helem ze swastyką i czarne okulary» (тут і далі курсив мій. – Л.О.) [, 140].
У системі художньо-документального цілого повісті «Czarny potok» захист дитини
набуває символічного значення. Перед дітьми їхні захисники – Хіна Шайя (China Szaja),
Вонскописький (Wąskopyski), Хаїм (Chaim) та ін. – відчували особливий обов’язок і
вину, коли врятувати малих не вдавалося:
«…ci dwaj z odwodu wygarnęli w naszą stronę po kilka krótkich seryjek. <…>
Tak, to była ciężka noc. Na strychu spały dzieci w sianie. Nie chciały schodzić, przestraszone
gnały w głąb strychu…<…>
O czwartej byłiśmy w polu, biegły za nami truchtem dzieci…<…>
Wybiegliśmy w ciemne pole i pierwszy raz nie wiedzieliśmy, co dalej robić ze sobą, a obok
nas szły dzieci i ufały nam» [15-16].
А діти (dzieci) гинули і гинули від куль і голоду: описано звернення do golodnych
dzieci [26]; dziecko …nedostrzelone [27]; показано акцію масового розстрілу дітей і те, як
ходили policaje…postukując brudnumi butami w dzieciece plecy [21] і т.д.
«– Ja ci powiem – mówił Chaim – ja ci powiem. Te dzieci uczono w szkole piosenki:
«Jesienią, jesienią sady się czerwienią…» O, i zaczerwieniło się.
Kiedy to wypowiadał, to na ulicy wszystkie dzieci zaskomlily, samochody wyły na
wysokich oborotach i gęściej padały strzały» [, 21].
Парадигму Смерть – Життя передано і через контрастні образи Диму: дим пожарища (Duszący dym, Смерть) протиставлений Диму з пічної труби (Dym żywego miasta,
Життя). Так у повісті постає як синонім Смерті образ спаленого міста, котре мовчить:
«Kto… zna milczenie miasta? Komin jest milczącym miastem. Dym może być brzękiem
żywego miasta, ale milczące miasto jest bezdymne, bez czerwonej łuny światła, bez wiecznego
płomienia Swiętych Pańskich, bez słowa…» [, 26].
Парадигматичність, яка характеризує тип мислення персонажа, покладена в підґрунтя розгорнутого метонімічного образу: Komin jest milczącym miastem – .Dym może być
brzękiem żywego miasta. У такий спосіб висловлення думок водночас створюється картина згарища/пустели – мертвого простору, який при згадуванні wiecznego płomienia
Swiętych Pańskich і słowa сягає глибин душі, засвідчуючи знищення духовності. Різноспрямованість зору – по горизонталі і по вертикалі (увись) – у стислій формі окреслює
трагічні наслідки катастрофи і безмірність нацистського злочину. Словосполучення bez
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wiecznego płomienia Swiętych Pańskich, bez słowa є одним із чинників, котрий виводить на
художньо-філософський рівень твору, що виникає з глибин тексту.
Друга світова війна нещадно випробовувала кожного на його здатність залишатися людиною, на спроможність до жертовного прояву гуманності в екстремальних умовах – на
межі життя і смерті, перед обличчям загибелі. Історія, поставивши великий і жорстокий
експеримент над людством, показала і велич його духу і незмірну прірву його падіння.
Проте наративна стратегія, стильові прийоми Л. Бучковського відрізняються від тих, які
застосовував, насамперед, Ф. Достоєвський, а також інші автори. Польський письменник,
розкриваючи темну сторону людської істоти, не йде шляхом безпосереднього опису психологічного стану. В основному він акцентує на таких проявах підпілля, як факт – подія,
вчинок, частково саморозкриття. Проте ці чинники все-таки – опосередковано – слугують
сигналом про процеси, що відбуваються в душах людей – і у гнобителів, і в їхніх жертв.
Отже, психологічного аналізу людського підпілля як такого, в дусі Ф. Достоєвського в повісті «Czarny potok» не існує. Вороги, крім Ґаїла, не персоніфікуються, хоча
деяких з них названо: убивці не можуть залишатися анонімними: їхні імена повинні
стояти разом з ім’ям Каїна. Проте і зрадник, цинічний Ґаїл, що подався до німців і
ретельно служив їм, винищуючи євреїв від малого до старого, своїми квазіфілософськими міркуваннями не розкривав свою індивідуальність, а висловлював типологічні
думки, якими всі вони намагалися, пригальмовуючи голос совісті, виправдати скоєні ними злочини. У суперечці з ксьондзом Ґаїл намагається виправдати зрадництво і
злочинність загальним законом Буття. На питання Банчицького: «Jezusie Nazareński!
Kto rządzi tym światem?» – Ґаїл відповідає: «Stukanina». Попередження ксьондза: «…
jak się kogoś zabije – to tak, jakby się siebie już zabiło» – не зупиняє його. У відповідь
Банчицькому він погрожує: «Zobaczymy, kto mocniejszy – członek kripo czy dobrodiej z
Hucisk» [, 141]. Завершується той диспут тим, що Банчицький відкриває вікно і кричить
у темряву: «Wąskopyski!!!»
Народний месник Вонскописький (Wąskopyski) – постать символічна, яка постає
антиподом Ґаїла. Він боронить людей, що рятуються від карателів у лісі, опікується –
разом із своїми соратниками – дітьми, їхню безпекою: «Na zimę Wąskopyski umieścił
Misia Kundę i Dudi w Podlaskach, u Mazurka. Chłopcy nie mieli butów» [, 99]. Жандарми, а
разом з ними поліціанти і інші фашистські підлабузники, донощики бояться його. Себе
Вонскописький характеризує так: «W lesie ja trzymam porządek. Policjantom żydowskim
palimy w leb, zrozumiałeś?» [, 22-23].
Образи народних месників, які теж не персоніфікуються, контрастують образам
карателей-марадеров, які, шукаючи брильянт Бернштейна (Bernsteina), грабують і поголовно вбивають всіх мешканців.
Народні месники Шеруцький (Szerucki), Лейт (Leit) та ін., втілюючи в собі високу
моральну ментальність, не виправдовують ніякими добрими намірами конфіскацію чужого майна. Це простежується в багатьох сценах. Найбільш характерні два епізоди: один
із них – розмова, під час якої Керасинський (Kierasiński) пропонує Шеруцькому зняти з
руки померлої єврейської дівчини обручку і віддати бідному хлопчику Дуді (Dudi), котрий потерпав від голоду, холоду і хвороби:
«Tak, to ona już umarła. <…>
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nie zostaniemy tu do raha. Ruszyć trzeba zaraz. Chałupę podpalimmy, ona też się spali,
lepsze to, jakby ją psy miały rozwłóczuć po leśnych ścieżkach.
Szerucki!
Co?
A pierścionek ona ma na ręce?
Ahaaaa – powiedzał Szerucki – to już ja jestem w domu. Już ja wiem, co tu za jeden.
A co ty myślisz, Szerucki, że za oknem gołębie gruchają i słońce na przedpołudniu?
Pierścionek dałbyś temu małemu Dudi i on by go od śmierci oddalił.
Ty mnie nie nabieraj, Kierasiński. Niech ona ze swoim pierścionekiem zostanie. Umarły to
już prawie świenty. <...>
<...> Pierścionek przyda się Dudi, on wyszedł na ten czarny świat bez pieniędzy i
doświadczenia. A o świętościach to ty zawraciaj komu innemu głowę.
Szanuj sam siebie, Kierasiński. Ty mi się nie podobasz, chiba pzybyłeś do Chiny Szaji na
prowakatora. Źaden twój interes mieszać się do naszej roboty. <…> Ja to powiem Chiny
Szaji, a Wąskopyski strzieli ci w leb, że ci ocy wyskoczą» [, 145].

Фраза Шеруцького: Szanuj sam siebie – містить у собі глибокий зміст: мародерство не
може бути виправдано нічим і ніколи.
Про другий епізод такого ж типу дізнається Ксавера (Ksawera) з розповіді пана:
« – <…> Niech mi pan teraz opowie coś o Leicie. Kiedy go pan widział ostani raz?
– Dawno go wiedzałem? Byliśmy rozłączeni, a nawet trochę pogniewani.
– Czego pogniewani? <…>
– Nic wielkiego, trochę poróżnili z Chaimem. Mówiło się często, że nie ma pienędzy, choćby
na wikt dla tych biednych dzieci, co się z nami.
– Coż temu winien biedny Leit?
– Jak by postąpiła na przykład w takim wypadku: po lesie włócy się człowiek, całkiem
stary człowiek z dolarami zaszytami w rudej bekieszy (ідеться про Хоха, за яким полює
hilfpolicja. – Л.О.). Jest tego, według zdania tajniaków, ze czterdzieści tysięcy.
– Ja bym mu zabrała, wydzieliła tyle, ile trzeba na życie, dajmy na to na cały rok, i koniec.
Moglibyście na przykład wziąć go pod opiekę, wyszukać jakieś schoronienie, bo trzeba
liczyć, że to człowiek stary. A jakie stanowisko zajął Leit?
– On inaczej, i tu peraszy raz Wąskopyski z Leitem poróżniły się. Leit mówił: «Nie
róbcie tego, zastanówci się, jakie to fatalnie może mieć skutki na całość sprawy»»
[207-208]
Важливо, що в обох випадках різними людьми наведено один і той самий аргумент, чому не можна навіть заради дітей грабувати: відібрати в людини будь-які
коштовності – це зашкодить справі: «Źaden twój interes mieszać się do naszej roboty»
(Шеруцький) – «Nie róbcie tego, zastanówci się, jakie to fatalnie może mieć skutki na
całość sprawy» (Leit).
Проте ситуація в моральному плані дуже складна і суперечлива. Люди стали перед дилемою: відібрати гроші, або коштовності заради гнаних карателями дітей, які
поневіряються в лісі, – і віддалити тим самим від них Смерть, або не робити такого
об’єктивно аморального вчинку і залишити нещасних у голоді та холоді, що загрожує
262

їм загибеллю. Іншими словами, питання постало руба: переступити чи не переступити ту межу, яка відділяє людину від мародера, злочинця.
Тут варто звернути увагу на два типи багатоголосся у Л. Бучковського: так би
мовити, на класичне діалогічне багатоголосся, відкрите М. Бахтіним в художньому
методі Ф. Достоєвського [1], та багатоголосся свідчень очевидців.
За принципом класичного діалогічного багатоголосся Л. Бучковський будує текст
у сценах суперечок морального плану. Полярні думки виголошують, з одного боку,
Вонскописький (відібрати долари), з іншого – Лейт (не робить цього). У діалогічні
відносини втягується Ксавера (взяти долари, а старика не кидати в біді). У результаті
реципієнт теж стає учасником цієї суперечки.
Інша справа, коли йдеться про невизначеність людського стану, найчастіше про
неможливість дізнатися правду про долю людей, про обставини їхньої насильницької
смерті. Про те, що скоєно і коїться, суперечливо розповідають різні особи – хтось
із них щось бачив, а хтось від когось щось чув, – а чи так воно сталося, чи інакше,
невідомо. І ось тут Л. Бучковський вдається до багатоголосся/свідчень, що його, як
прийом, призначено для створення стереофонічного зображення епохи. Суперечливі
голоси/свідчення про ту саму подію характеризували час, трагедійність якого полягала і в тому, що зникали люди в невідомість, зникали навіть із пам’яті живих, які
воліли принаймні хоч знати, де і як загинули їхні близькі.
Багатоголосся/свідчення – поширений спосіб зображення дійсності в літературі
ХХ ст. Основне його призначення полягало в установленні історичної істини, хоч і
при цьому з усією очевидністю у творах поставали індивідуальні цілі письменників.
Так, якщо З. Налковська обрала прийом багатоголосся/свідчень з метою акцентувати
документальність оповіді – в її «Медальйонах» багатоголосся стверджувало тільки
реальні факти нацистських злочинів, скоєних у концтаборах, – то білоруські письменники А. Адамович, Я. Бриль, У. Калесник у книзі «Я з вогненнай вёскі» (1975)
звернулися до цього прийому, щоб дати можливість самому народові – без посередника – розповісти про свою трагедію. Щодо Л. Бучковського, то в нього багатоголосся/свідчень тільки відтіняло устремління досягнути недосяжної істини. І це було
теж жорстокою правдою життя. Повість «Czarny potok», узята в контексті художньодокументальної прози, доводить широкі можливості використання цього прийому в
мистецьких творах.
Аналізуючи образну систему повісті «Czarny potok», треба підкреслити метафоричне значення її назви. Чорний потік – синонім пожарищ і крові, що запеклася,
безупинно заливав безмежний простір, руйнуючи все і вся на своєму шляху. Уся ритмічна організація тексту підкреслювала, здавалось би, непереможність цієї страшної
сили, проте це не так: на захист Життя і Людяності сміливо постають незламані
духом месники, які чинять збройний опір ворогові.
Отже, розгляд повісті «Czarny potok» свідчить, що Л. Бурковський входить із
власним словом в літературу про Другу світову війну, а міжтекстуальні зв’язки (інтертекстуальність) дають можливість глибше зрозуміти той гуманістичний зміст і
пафос твору, який еліміновано письменником у підтекст.
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ФОЛЬКЛОРНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРІ ЛІРО-ЕПІЧНОГО ТЕКСТУ
(роман Ліни Костенко «Берестечко»)
Розглянуто поєднані за змістом і формою фрагменти роману Ліни Костенко «Берестечко», пов’язані з народною пісенною творчістю, з традицією інших жанрів,
oхарактеризовано також окремі вкраплення народнопоетичної лексики.
Аналіз інтертекстуальних елементів фольклорного типу підпорядковано розкриттю їхньої ролі в художньому цілому.
Ключові слова: інтертекст, ремінісценція, стилізація, цитація, фольклор.
Рассмотрены содержательно и формально объединенные фрагменты романа Лины
Костенко «Берестечко», связанные с народным песенным творчеством, с традицией других
жанров, охарактеризованы также отдельные вкрапления народно-поэтической лексики.
Анализ интертекстуальных элементов фольклорного типа подчинен раскрытию их
роли в художественном целом.
Ключевые слова: интертекст, реминисценция, стилизация, цитация, фольклор.
The paper deals with the fragments of the novel «Berestechko» by Lina Kostenko, such
fragments being bound by meaning and form. They are related to folk song heritage and tradition
of other genres. The article gives characteristics of separate inserts of folk poetic lexical units.
The analysis of intertextual elements of a folklore type is subject to revelation of their role
in a fictional work as a whole.
Key words: intertext, reminiscence, stylization, citation, folklore.
Тема статті є актуальною: розгляд матеріалу важливий і для вирішення методологічних
проблем аналізу поетичного тексту, і в плані подальших студій ідіостилю Ліни Костенко, ще
дотепер недостатньо вивченого. Зокрема, недостатньо висвітленим залишається завдання,
поставлене у статті – простежити функціонування фольклорних елементів у мові віршованого історичного роману поетеси «Берестечко», що відзначається новизною та оригінальністю
жанрових особливостей, які й зумовили характер фольклорних складників у ньому.
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Використання фольклорних компонентів у романі не зводиться до будь-якого формального «прийому», застосованого для досягнення мети так званої стилізації у вузькому розумінні терміна. Подібне звужене тлумачення стилізації, що зводилося лише до
ознак зовнішнього наслідування, було характерним для російського літературознавства
30-х рр. минулого століття [Див.: 1: 168] і зараз застаріло. У сучасній вітчизняній та зарубіжній теорії літератури формується новий погляд на це стилістичне явище, особливо
плідний, на нашу думку, завдяки системному підходу до його тлумачення, що дозволяє
ввести стилізацію в річище понять інтертекстуальності [2: 538].
Інтертекстуальні «вставки», які базуються на усно-поетичній народній творчості,
разом з іншими структуротворчими елементами, виконують у мовній тканині роману
Ліни Костенко різноманітні функції. Використання фольклорних складників тексту продовжує, на новому етапі розвитку, традиції української літератури, для якої фольклор
завжди був щедрим джерелом художньої виразності. Світ роману виповнений звучанням
народних пісень, приповідок, усталених порівнянь, замовлянь; гра на бандурі часом входить у ті ситуації, в яких розгортається життя душі героя (І десь там джура на бандурі
бренькає. – 3: 66). Фольклорні фрагменти демонструють складну взаємодію мовних партій героя й автора, позиція якого присутня в діалогічних структурах твору, репрезентованих у внутрішньому прямому мовленні персонажа, і багато в чому визначає параметри
тексту [Див. детальніше: 4: 6]. Функціонування цих елементів багатоаспектне: фольклорні ремінісценції, відбиваючи світоуявлення героя, є засобом створення його мовного портрета і загалом образу. Вони складно взаємодіють з іншими елементами тексту на
перетині поглядів автора, котрий осмислює минуле з позицій історичних та сучасних, і
реципієнта, який сприймає мовно-образну тканину твору, керуючись своїм, за висловом
Л.В Щерби, «лігвістичним інстинктом» [5: 83].
Структурні різновиди фольклорних елементів багатоманітні; це насамперед цитати з українських народних пісень, які зумовили формування менталітету нації, стали
невід’ємною частиною її життя в горі й радості і розквіт яких припадає саме на козацьку
добу. Фрагменти пісенних рядків органічно об’єднуються з основним мовним тлом роману – образною, живою, емоційною, насиченою соковитими чуттєвими барвами «внутрішньою» розмовою головного героя, Богдана Хмельницького, з самим собою, з уявними співбесідниками з його оточення, з людьми, прихильними до нього, та з ворогами,
з прийдешнім поколінням. Об’єднання інтертекстуальних елементів цього типу з основним текстом є водночас їхнім відокремленням від нього, – без такого протиставлення
вони багато втратили б у своїй художній виразності, на котру, власне, й були розраховані.
Як слушно зауважує про подібні структури Т. Косткевичова, двоголосна будова стилізованої оповіді відзначається своєрідною напругою між рисами залученого «взірця» і
властивостями власного авторського стилю [2: 538-539].
Естетичній актуалізації фольклорних одиниць слугують і форми їх уведення до тексту. Привертає увагу така побудова, коли поетичні фольклоризми природно продовжують
внутрішні розмірковування героя, що дозволяє органічно об’єднати різні текстові партії
в наративній структурі твору. Занурюючись у свої гіркі думи після трагічної поразки під
Берестечком, герой мимохіть перефразовує слова пісні, надаючи їм «зворотного» змісту – від оспівування величі і слави козацького війська до визнання безпорадності після
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отриманої поразки. Реінтерпретація інтертексту знаходить свій вияв у тому, що заперечні
конструкції приходять на зміну представленим у пісні ствердним: Долиною, гей, зеленою,
козаки не йдуть [3: 116); сама ж широка зелена долина, якою мала б рухатися маса людей,
перетворюється на зміїну стежечку. Зміна реалій має глибокий поетичний сенс – невипадково в останньому стрижневому іменникові актуалізується кількісна семантика здрібнілого суфікса, а епітет до цього слова покликаний не стільки передати зовнішній вигляд реалії
(звивистої стежки), скільки ввести до тексту семантику, що потім буде іррадіювати у творі
на різних рівнях його наративної структури – значення зрадництва, підступу:
А ДНІ МОЇ БРЕДУТЬ, ЩОСЬ ДІЄТЬСЯ ЗІ МНОЮ.
На силі занепав. Ніде мене не ждуть.
Долиною, гей, зеленою,
		
козаки не йдуть.
Повзе під гору стежечка зміїна.
Внутрішнє мовлення героя часто само звучить як пісня, навіть коли в тексті немає
цитації, що відігравала б роль самостійного формального прийому. Так пісенно згадує
Богдан Хмельницький про свій татарський полон:
Гей, та як сидів же я у хана під вартою,
Та вартували мене татарове.
		
[3: 106]
Присутність фольклорних одиниць мотивується тематично, причому мотивація подається ніби завуальовано, непрямо, а пісенні ремінісценції зазнають суттєвого переоформлення. Строфи, що змальовують козацьке військо, котре отаборилось увечері на
відпочинок [3: 154], починаються словами з пісні, що стають ніби заспівом, який надає
всій сцені високого, патетичного звучання. Уявні слухові враження від пісні, яку співає
багатоголосий хор, зливаються з зоровими, отриманими від поетичного вечора, осяяного
полум’ям багать – і все разом утворює епічну картину потужного народного здвигу:
А ШУМ В ПОЛЯХ, А ГОМІН ПО ДІБРОВІ!
А пісня хоче коней розпрягать.
Як палахтять багаття вечорові!
Які великі тіні від багать!
Переоформлення пісенних інтертекстуальних одиниць може відбуватись у підтексті,
на рівні внутрішніх семантичних ознак слова та його конотативних елементів. Словесний образ гомін по діброві переживає подібне ускладнення через те, що в ньому схрещуються два типи значень – пряме, номінативне, яке реалізується в описі ситуації, та
образне, асоціативно пов’язане з народною піснею (Гомін, гомін по діброві, Туман поле
застеляє…). В інших випадках формальна й смислова перебудова інтертексту здійснюється в улюбленому Ліною Костенко прийомі персоніфікації. Пісня сама по собі стає
героєм події, персонажем роману, нарівні з іншими дійовими особами, які існують лише
в пам’яті та уяві головного героя, Богдана Хмельницького. У процитованій строфі пісня
ніби увіходить, на правах суб’єкта, у свій власний текст, сама створюючи його. Крім
того, завдяки персоніфікації досягається економія та експресивність зображення, його
компресія: рядок На колодках дівує пісенька <…> [3: 42] тільки за допомогою «оживлюючого» дієслова дівувати змальовує картину вечірніх дівочих співучих посиденьок.
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Пісенне джерело в романі пульсує не лише окремими лексичними вкрапленнями –
воно розливається в розлогих уривках, що функціонують у тексті на правах сполучених
внутрішньою цілісністю фрагментів, котрі умовно можуть бути прирівняні до своєрідних
інтермедій – вони розвивають власний сюжет і мають самостійне значення в композиції
твору. Вставленому в роман епізодові з козаком, який стоїть сам проти ворожого війська,
передує пісенний заголовок – ГЕЙ, У ЧИСТОМУ ПОЛІ ТА ЗАШУМІЛА ТИРСА [3:
45], що визначає стилістику всього мікротексту. Ідейно-художня його настанова – героїзація величного подвигу народу. Сцена створює образ легендарного козака, котрого не
беруть кулі, котрий зневажає смерть і сміється з неї: Стоїть собі у човнику в постреляній
свиті. // Стоїть собі проти неба – як один у світі! Герой епізоду з роману Ліни Костенко стає в один ряд з героями фольклорних, літературно-художніх та інших мистецьких
творів, що оспівують невмирущість духу спротиву та боротьби: легенд про запорожцяхарактерника, пісні про Байду, гоголівського «Тараса Бульби», «Арсеналу» О. Довженка; епізод роману перегукується зі знаменитою символічною сценою в довженківському
фільмі – сценою розстрілу робітника, який не падає, не вмирає під кулями.
Традиційні формули, усталені в народних думах та історичних піснях, притаманні їм
синтаксичні конструкції, легко впізнавані ритміко-інтонаційні структури, багаті та розмаїті
у своїх переходах, типове для віршованого синтаксису думи чергування довгих та коротких рядків, її строфіка, характерні для цього жанру рими поетично забарвлюють сюжетно
оформлену вставку, відтворюючи світобачення, дух народної пісні і воднораз отримуючи
нове життя в літературному творі. Таке глибоке проникнення в самí внутрішні основи фольклору уможливлюється близькістю позицій його безіменних авторів та сучасного поета, психологічну спорідненість праці яких характеризує Л. С. Виготський, розкриваючи помилковість думки про те, що народна поезія виникає не штучно, а цілком природно і створюється
всім народом, а не фахівцями, які мають традиційну й багату глибоко спеціалізовану техніку
свого ремесла і користуються нею цілком так само, як письменники пізніших епох. Інакше
кажучи, зауважує Л.С. Виготський, і в архангельського розповідача билини й у Пушкіна ми
завжди можемо знайти наявність і особистого авторства і літературних традицій [6: 20-21].
Завдяки цій психологічній спорідненості народжується та невимушеність, з якою Ліна Костенко сполучає з фольклорними ремінісценціями знижені, розмовно-народні або ж витримані в такому самому стилістичному ключі оказіональні лексичні засоби: Сам король прийшов
дивитись, жабарями тьопа. // Понашевкувалось шляхти – убивати хлопа. Основна, народнопоетична тональність аналізованого епізоду підтримується рядками, де концентровано
виступають фольклорні образні засоби – повтори, постійні епітети, пестлива лексика тощо:
Стрілив ляшок, стрілив другий, // стрілив чотирнацький; А у нього ж ані шаблі булатної, ні
пищалі семип’ядної; Цілять йому у личенько, цілять йому в серце [3: 45].
Протилежним чином осмислюються фольклорні елементи – з легкою іронією, насмішкувато – у фрагментах, джерелом яких є інший жанр, зокрема замовляння. Вказівка
на нього так само міститься на початку відповідного текстового уривку:
ТОДІ ВОНА ВЗЯЛАСЯ ЗАМОВЛЯТИ
на шкурі цапа й чорного теляти –
з гори Осіянської
трави святоянської,
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на чорне коріння, горове каміння –
приготувала своє варіння –
товчене зілля, сушню і взвари,
якісь настої й відьомські чари.
Відтак, змішавши всі оті декохти,
розпочала свої чаклунські дії <…>
				
[3: 135]
Ритміко-інтонаційні структури в цьому уривку, як і в інших, точно відтворюють
першоджерело, а трансформація типових для жанру формул здійснюється в їхніх примхливих, чудернацьких, часто різко контрастних сплавах з лексикою інших стильових
прошарків. Відсторонений погляд героя, який водночас виступає наратором, виявляється
в зневажливому відьомські, українізованому запозиченому, стилістично маркованому декохти, природність якого для мови збережено: саме в такій формі слово представлене у
Гоголя і перегукується з народною назвою рослини – декох [(7:)1: 495].
Характерний для цього уривку фольклорний малюнок, створений цитацією відповідних
поширених інтертекстуальних фрагментів, увиразнюється окремими вкрапленнями слів з
народнопоетичним забарвленням, таких, як лебідонька, в функції пестливого звертання до
жінки, дівчини [(8:) IV: 458)]. Емоційність слова ще підсилюється завдяки вживанню в суміжних рядках лексики, в певній своїй частині оказіональної, утвореної за моделями, притаманними деривації в фольклорних жанрах, зосібна в казках. Пор.: Чого схотів! – лебідоньки
в бур’ян. // Вернисонця у дурноп’ян [3: 65]. Через вкраплення подібної лексики фольклорні
фрагменти, що відзначаються достатньо високим ступенем стильової цілісності, справляють
ще більш виразне органічне враження, підкреслене вживанням образної фразеології, особливо яскравої в тих випадках, коли вона належить до рідковживаної. Такою є ідіома піти до
голови по розум (А що б піти до голови по розум, – // кого рятуєш? Ворога?! Спинись! – 3: 78),
не зареєстрована у найвідоміших, найпоширеніших лексикографічних джерелах ХХ-ХХІ ст.,
зафіксована вона лише Словником Грінченка [(9): 4: 60].
Отже, у підсумку зазначимо, що стилістичній вагомості та достатній самостійності фольклорних елементів у романі Ліни Костенко «Берестечко» сприяє використання
різножанрових народнопоетичних джерел. Попри організацію тексту мовленням одного
героя-наратора, спостерігаємо поєднання різних мовних партій, побудова яких визначається характером ідейно-сюжетної настанови твору. Проте наявність окремих «блоків»
оповіді не викликає враження про якийсь її мозаїчний вигляд – зберігається цілісність
тексту, забезпечена художнім надзавданням. Органічне звучання фольклоризмів як різновидів інтертекстуальних одиниць у поєднанні з основним народнорозмовним стильовим
тоном роману, у природній взаємодії з ним тільки увиразнює їхню експресивну наснаженість, актуалізуючи «двоголосність» оповідної структури. Ускладнені персоніфікаційними ознаками, фольклорні компоненти виступають у мовленні його героя-оповідача як
один із персонажів твору.
Ліна Костенко, продовжуючи традиції української поезії у використанні естетичних
надбань фольклору, розвиває невичерпні багатства української мови, невід’ємною складовою частиною якої стали образні скарби народнопоетичного мовлення. Але традиційні стильові тенденції у поетеси переоформлюються, набуваючи яскравих індивідуальних
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рис, прийоми створення її образів фольклорного походження не мають аналогів у літературі попередніх часів. Однією з ознак новаторства, притаманного стилістиці поетеси, є
мовна гра вкрапленнями фольклорних елементів.
Стиль Ліни Костенко ще чекає на багатоаспектні лінгволітературознавчі студії. Настала потреба від окремих розвідок, присвячених складникам мовотворчості поетеси,
перейти до цілісного дослідження її ідіостилю, який має етапне значення в розвиткові
українського поетичного мовлення нового часу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Троицкий В.Ю. Стилизация // Cлово и образ: Сборник статей / Сост. В.В. Кожевникова. – М.: Просвещение, 1964. – С. 164-194.
2. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Słownik
terminów literackich / Pod red J. Sławińskiego. – Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 2002. – 706 s.
3. Костенко Л.В. Берестечко: історичний роман. – К.: Укр. письменник, 1999. – 157 с.
4. Бублейник Л. Діалогічні структури ліро-епічного тексту Ліни Костенко (віршований роман «Берестечко») // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Вип. 32 / Редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.)
та ін. – Ч. 1. – К.: Твім інтер, 2008. – С. 5-14.
5. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Щерба Л.В. Избранные работы по
русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1957. – С. 63-84.
6. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 480 с.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – Т. 1. – М.: Прогресс,
1964. – 563 с.
8. Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970-1980.
8. Грінченко Б.Д. Словарь української мови: В 4 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958-1959.
З вид. 1907-1909 рр.

УДК 821. 111 «17»

Максютенко Е.В.
(Днепропетровск, Украина)
КОНЦЕПТ АВТОРСТВА В ПРОЗЕ Л.СТЕРНА:
РАННИЙ ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ

У статті мова йде про історико-літературні стадії осмислення проблеми автора в
художній прозі Л.Стерна, що на протязі століть залишається у полі зору дослідників як
одна з ключових у процесі коментування й прояснення смислу творів письменника. Висвітлено етапи оформлення інтересу літературних критиків до «біографічної особистості»
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Стерна та питання співвідношення життя автора і його творчості. Проводиться теза
про те, що освоєння теми біографізму романістики Стерна, поставленої ще сучасниками
письменника й співвіднесеної з літературним «транспонуванням» обставин фактичної
життєвої долі Стерна у смисловий ряд створених їм художніх текстів, динамічно змінюється у часі, й філологами початку XХІ ст. оцінюється через ідею автобіографічного
міфу й становлення феномена романтичної «життєтворчості».
Ключові слова: биографический автор, автобиографический миф, концепт романтического авторства.
The article deals with the stages of the historical and critical comprehension of the problem
of the author in L.Sterne’s fiction that during the centuries remains one of the basic “sources”
in the process of commenting and clearing up the sense and meaning of writer’s works. The
stages of forming literary critics’ interest to the «biographical personality» of Sterne and the
question of interrelation between author’s life and his works are highlighted. It is stated that
biographical aspect of Sterne’s prose raised by his contemporaries undertakes dynamic changes
within the time and at the beginning of the XXI century is estimated by the scholars through the
idea of the autobiographical myth and the rise of the concept of Romantic authorship.
Key words: biographical author, autobiographical myth, the concept of Romantic
authorship.
Двухсотлетний опыт интерпретации художественного наследия Л. Стерна свидетельствует о том, что проблема автора сразу же привлекает внимание современников писателя, литературных критиков и по сей день остается в поле зрения исследователей как
одна из ключевых в процессе комментирования и прояснения смысла его произведений,
хотя не всегда оказывается предметом осознанной, нацеленной научной рефлексии. И
это несколько неожиданно, так как Стерн, создатель «автороцентричных» текстов, пусть
весьма оригинально и произвольно, в духе исповедуемой им свободы от навязываемых
извне эстетических норм, все же учитывает жанровые модели столетия, столь успешно
позволяющие художественно воплощать тему человеческой субъективности и именно в
аспекте ее уникальных креативных начал, и в своем творчестве следует жанровому канону либо мемуарной прозы («Тристрам Шенди, 1759-1767»), либо поэтологии литературы
путешествий, несущих на себе печать биографизма.
В то же время глубина Стерна-художника, дар мыслителя, парадоксалиста, ирониста придают воплощению концепта авторства в его текстах провокативное звучание, где
содержательная определенность произведения, которая была миссией классического
автора, отныне разрушается и новыми источниками более сложнопостижимого интегративного смысла становится стихийная жизнь сознания героя, нестабильная, лишенная
линейности и подчиненная неконтролируемой логике потока ассоциаций.
Ошеломив литературных критиков сложностью истолкования собственных текстов,
предоставив читателю бόльшую свободу в возможности оформления смысловых границ
произведений, Стерн заинтригует всех, кто обращается к его книгам, трудной задачей
приобщения к авторскому замыслу, и предвосхитит и угадает читательскую судьбу собственной прозы, ставшей культовой для не столь широкого круга специалистов и почитателей.
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Поначалу в работах, относящихся к биографическому жанру и посвященных реконструкции контекста жизненного опыта Стерна и его личности, осваивается тот историколитературный объем понятий, который в настоящее время специалисты соотносят с идеей
«биографического автора», составляющей одну из важных граней парадигмы авторства
и присутствующей в традиции изучения прозы Стерна, начиная еще с момента публикации его романных шедевров, которые обретут высокий статус в европейской культуре.
Проблема несовпадения, драматического напряжения сосуществования в авторе
ипостасей реальной исторической личности и творца была весьма давно заявлена в литературной эмпирике, констатировалась многими писателями, философами, художниками
и в ХХ ст. получила более отчетливое теоретическое обоснование в работах М. Бахтина,
Б. Кормана, Н. Рымаря, В. Хализева, Н. Тамарченко, В. Прозорова, В. Шмида и др.
В то же время единства взгляда в определении понятия «биографического» автора и
его однозначного содержательного наполнения не существует в литературоведческой науке. Семантические границы этой категории рождались из художественной практики, рефлексии над составляющими концепта авторства, и, несмотря на то, что не всегда возникает
абсолютное сближение синонимического ряда, используемого при обозначении этого явления, большинство исследователей единодушны в том, что обращение к фигуре внетекстового автора предполагает соотношение писательско-житейской стороны и творческой.
И хотя теоретики литературы, следуя «одному из основных положений современной
аксиоматики авторства» (А. Кораблев) [1: 110] указывают на отсутствие тождества между автором как реальным лицом, «фактическим» создателем произведения, и субъектом
художественной деятельности, некоторые из них оказываются более радикальны и настаивают на жестком разрыве этих форм бытия автора, отодвигая биографическую личность писателя за пределы литературоведческих исследований (М. Бахтин, Б. Корман).
Другие – видят ее более протеистично, диалектично, когда представления об авторе как
исторически реальном человеке «формируются на основании анализа его текстов», и
«черты его биографии, специфика психического устройства, извивы жизненного пути
принимаются в расчет настолько, насколько они функциональны в исследовании произведения» (В. Сыров). А в последнее время настойчиво звучат голоса филологов, которые
возвращают категорию биографического автора (Ш. Берк, Э. Беннетт, А. Кораблев, Е.
Созина, Т. Автухович, М. Антонюк), считая ее дополнительной смысловой подсветкой,
резонирующей с тематическими пластами, присутствующими в тексте, и указывают
на то, что различные проявления и аспекты авторства – это взаимообращающиеся
величины. По остроумному замечанию А. Кораблева, «в XXI столетии...гуманитарная
наука неизбежно повернется к забытому ею человеку, потому что ни наивный позитивизм, ни дегуманизация авторства, ни персонификация языка не избавляют пишущего от
необходимости быть живым» [1: 120].
Вопрос о соотношении жизни автора и его творчества, поставленный биографами
Стерна, постоянно интересует литературоведов, с течением времени многие из аспектов
этой темы разрастаются и уточняются, создавая содержательный объем понятия «биографический» автор, связанного с проблемой повествовательного изображения событийной
шкалы истории жизни личности, преломления индивидуальных свойств в структуре
создаваемых произведений и возможности осознанной авторепрезентации. И заслуга
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создателей стерновских биографий в том, что они – первые собиратели и комментаторы
объемной, постоянно обогащающейся свидетельствами, письмами, дневниками, фактографии этапов судьбы Стерна, которые являются основанием для художественно перевоплощенного материала в его литературных текстах.
Всплеск интереса к «биографической личности» Стерна приходится на 20-60-е гг.
XIX в. и на протяжении последующего столетия не только не угасает, но, наоборот, нарастает, до сих пор сохраняя актуальность. Традиция осмысления обстоятельств жизни
Стерна, в основе которой – мемуарно-автобиографический очерк, созданный им незадолго до смерти и адресованный дочери, насчитывает около двадцати работ, среди них наиболее весомыми и значительными по полноте и завершенности, получившими признание специалистов, являются различные по жанровым моделям историко-литературные
труды П. Фитцджеральда1 (1864), У. Кросса (1909), Л. Хартли (1943, 1968), Г. Флюшера
(1961), Д. Томсона (1972) А. Кеша (1975, 1986), А. Кемпбелла Росса (2001) и др. [2–4]
В этой области изучения Стерна можно выделить некие этапы и стадии, когда накапливаются ценные сведения и свидетельства, составившие «биографический эпос»
Стерна и ставшие ориентиром для последующих поколений исследователей, тем более
что автор «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия» оказывается одним из признанных создателей сентименталистской (лирической) прозы, где важной
оказывается виртуозность воплощения личностных душевных переживаний.
В ранние годы интереса к прозе Стерна рефлексия над концептом авторства более
всего оформляется в пространстве, как бы закрепленном за биографическим «двойником» автора-творца, хотя сомнение в том, насколько «биографическая тень» авторасочинителя приблизит читателя к смысловой глубине текста и создаст «иллюзию понимания» (К. Исупов), постоянно преследует литературоведов. Недоверие к предпочтению
биографических критериев в определении вложенного автором в текст смысла постоянно посещает критиков, хотя в течение многих десятилетий такой исследовательский
путь будет преобладать и во многом способствовать накоплению референциальных характеристик к произведению, впоследствии используемых как благодатный материал
для столь ценимого специалистами жанра научного комментария.
В те времена, когда бахтинское положение «вненаходимости» автора еще пока жестко не отрезвляло исследователей, а читатель сохранял абсолютную веру в силу комментирующего слова, создатели первых биографий о Стерне видели в писателе «сообщника» автора-творца, сочинителя, чей индивидуально-психологический контур повторен
в образе литературного героя, а его жизнь, следуя Ю. Лотману, оказывается «ведущим
источником концепционного пояснения» произведения.
Начальный этап, закладывающий фундамент для последующего изучения и оценки
«реальной» личности Стерна, представлен рядом биографических текстов, принадлежащих В. Скотту (1823), Г. Такерману (1857), П. Фитцджеральду, где автор как биографическое лицо хотя и не становится объектом специального изучения и научной рефлексии,
но начинает осваиваться через определенный объем критериев описания этого понятия,
связанных, прежде всего, с нарративизацией событий истории жизни Стерна.
Из биографической эмпирики обстоятельств судьбы Стерна историки литературы
выделяют набор поворотных, ключевых эпизодов, в которых реализуются и закладываются
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его индивидуальные свойства и которые оказываются основой сближения с тематическими комплексами текстов «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия», и поначалу сосредоточиваются на проблеме происхождения Стерна, истоках его ментальности и
национальных корней, где смешиваются несколько культурных традиций – английскости,
ирландскости и французскости2, во многом обусловивших, по мнению исследователей, такие
важные концептуально-характерологические черты личности Стерна, как эксцентричность,
склонность к странностям и причудам3, скандальность поведения, ироничность и остроумие, нестабильность эмоциональных состояний и переходов, накладывающие печать на понимание единичности и оригинальности его произведений [2–4].
Литературные критики не обходят вниманием тему генеалогии семьи Стерна, его
психологический портрет, где видят сходство с непостоянным, импульсивным нравом
отца, историю его сложных отношений с матерью, получивших преломление в образе миссис Шенди, а также ссору Стерна с его дядей и покровителем, Жаком Стерном4,
влиятельным йоркширским священнослужителем и политиком, разрыв с которым во
многом повлиял на принятое им решение отойти от журналистской деятельности, обрести самостоятельность и обратиться к творчеству.
В то же время на страницах текстов В. Скотта, Г. Такермана, П. Фитцджеральда, Г.
Трейлла и др. возникает не просто набор биографических реалий жизни Стерна, но и
литературный образ жизни художника, где сквозь призму созданных им текстов происходит поиск биографических схождений, которые присутствуют и в оформлении портрета
заглавных героев его произведений, Тристрама и Йорика, наделенных узнаваемыми чертами облика самого автора (худощавость, бледность, высокий рост, отмеченность печатью
скептика и остроумца), и в выявлении прототипов персонажей стерновских книг (Вальтера,
Тоби Шенди, миссис Шенди, Трима, доктора Слопа, Евгения, Дженни и др.), среди которых
не только близкие Стерна, но и провинциальный круг жителей Саттона, где он служил
приходским священником, а также друзья, единомышленники, представители эпатажного
сообщества «Скелтон», ценившего интеллектуальный досуг, веселое времяпровождение,
поклонение Рабле и гедонистически-игровой философии «Vivе la bagatelle».
И если на первой стадии создателей биографий скорее настораживает и вызывает неприязнь скандальность личной жизни Стерна, невозможность объединения священнического сана и светских форм поведения, проявлений свободолюбивого образа жизни, то
второе поколение литературных критиков, принадлежащих уже ХХ ст. (У. Кросс, 1909; Л.
Хартли, 1943; Т. Йоселофф, 1945; Г. Флюшер, 1961; А. Кеш, 1975, 1986 и др.), уходит от категоричности тона и однозначности приговора, выносимого автору «Тристрама Шенди».
Последующий этап представляет собой более гибкую, диалектичную стадию
осмысления темы биографизма, соотнесенную с литературным «транспонированием»
(М. Медарич) обстоятельств фактической жизненной судьбы Стерна в смысловой ряд
созданных им произведений, в которых, как констатируют исследователи, во многом
оказывается учтена модель биографического, мемуарного жанра либо стилизация под
нее. Начиная с современников писателя и иногда опираясь на свидетельства самого Стерна, утверждавшего, что «Тристрам Шенди» – это его автопортрет [5: 132], специалисты
рассматривают тексты «Тристрама...» и «Сентиментального путешествия» через перспективу поэтики биографизма, и на протяжении ХХ столетия интерес литературоведов
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к этому аспекту стерновских романов не уходит, углубляясь и приобретая научную обоснованность.
Здесь дополняются многие событийные пласты судьбы Стерна, окончательно оформляется канон его художественной прозы и оказывается намечена проблема автобиографизма как сознательного совмещения образа жизни и творчества в единой эстетической
программе «творческой» биографии. Исследователи (У. Кросс, Т. Йоселофф, Л. Хартли, А.
Кеш и др.) не только указывают на резонансные события жизни Стерна, накладывающие
печать на строй поэтики «Тристрама Шенди», но и ставят вопрос о том, как созданные
им произведения, реализующие метафору шутовского «шендианского» мироощущения,
ставшую символом-знаком стиля, репрезентации литературного портретирования героя,
оказывали воздействие на его поведенческие установки в социуме, и рассматривают
Стерна как одного из первых английских писателей эпохи, который был сам причастен к
созданию собственной публичной биографии.
Основанием для восприятия романов Стерна в автобиографическом ключе, по мнению литературных критиков, служит осознанная установка на игровое схождение реального автора, автора-творца, повествователя и персонажа в «Тристраме Шенди» и «Сентиментальном путешествии», широкое использование Стерном в повседневной жизни
биографических масок его литературных двойников, Тристрама и Йорика. Однако при
том, что многие специалисты признают наличие (авто)биографического кода в книгах
Стерна, все же, как предупреждает У.Кросс, остается открытым и вряд ли когда-либо
получит окончательное разрешение вопрос о мере и пределах тождества фактического и
эстетического планов авторской репрезентации в «Тристраме Шенди» и «Сентиментальном путешествии», и, вероятно, необходимо понимание того, что тотально через биографическую составляющую невозможно исчерпать смысл его произведений [3: viii].
Исследователи третьего этапа (А. Стивенсон, 1994, Ф. Доногью, 1996; А. Кемпбелл
Росс, 2001; Л. Алябьева, 2004 и др.) идут в русле тех тенденций в литературоведении рубежа ХХ-XXI ст., которые связаны с «возвращением» категории «биографического» автора
(Ш. Берк, Э. Беннетт), оказывающейся важной интерпретантой содержательно-смыслового
плана произведения, и осознанно занимаются научной разработкой этой темы.
Новая стадия ее осмысления связана с изменением отношения к биографическому
аспекту проблемы авторства, когда, не оспаривая возможности наложения фактических
событий жизни Стерна на тематику его произведений, специалисты также учитывают
важность историко-культурной перспективы эпохи (где набирают силу процессы профессионализации писателей и возникают особые стратегии отношения успешного автора
с читательской публикой5), и, исходя из этого, оценивают творческую биографию Стерна
через идею биографической легенды6, создаваемой и моделируемой самим писателем,
и мифологизации стерновского образа, которая создается как условие нерасторжимого
схождения текста и личности автора, их подчинения общей эстетической задаче.
Исследователи указывают на сознательный выбор Стерном особой писательской модели поведения, нацеленной на публичный резонанс, театрально-игровую форму позиционирования себя через сюжетную модель созданных им произведений, когда реальный
автор «Тристрама Шенди», по словам А. Кемпбелла Росса, воспринимался современниками как своеобразный «литературный герой своей книги, точнее, неразделимая пара
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героев, т.к., обретя зависимость от читателей, в жизни он исполнял роль то шутливого,
остроумного Тристрама, то добросердечного пастора Йорика» [4: 6].
Известно, что после выхода в свет первых книг «Тристрама Шенди» лондонские
журналы содержали не только отклики на экстравагантное сочинение Стерна, но и биографические очерки о его авторе, ставшем «первой литературной знаменитостью Англии», о которой, по словам У. Кросса, «читатели хотели знать, как он живет, выглядит,
что говорит...» [3: 205]. При этом и в сознании широкой публики, и в среде образованных
читателей, литераторов, критиков Стерн был почти неотделим от своих героев, Тристрама и Йорика. И поэтому когда в новом, быстро обретшем популярность журнале «Royal
Female Magazine» появилась краткая биография Стерна, подписанная именем литературного поденщика Дж.Хилла, представляющая миру известного автора в образе Йорика,
знакомые Стерна сразу же догадались, что подлинным сочинителем, вероятнее всего,
является сам создатель «Тристрама Шенди» [4: 6].
Как указывают исследователи (Ф.Доногью, А.Кемпбелл Росс, Л.Алябьева), несмотря на положение «новичка в поисках славы», Стерн жестко просчитывал шаги к успеху на литературном рынке Лондона. И резонансное появление «Тристрама Шенди»7,
и последовавшая за этим публикация двух томов проповедей, которые в «великий век
издания проповедей» [4: 227] были одной из наиболее модных, востребованных форм
чтения для массовой аудитории, носили ярко выраженный публичный характер и были
«отрежиссированы» Стерном8.
Многие историки литературы, биографы писателя (У. Кросс, А. Кеш, А. Кемпбелл
Росс, Ф. Доногью, А. Стивенсон и др.) видят в этой продуманной поведенческой установке Стерна форму воплощения своей индивидуальной программы. В собственных
мемуарах, обширной переписке, содержащей комментарии к его знаменитым сочинениям9, в «культурно значимых» (Д. Магомедова) [6: 11] поступках, имевших социальный
резонанс, рождающих анекдоты, скандальные слухи вокруг его имени, Стерн по-своему
откликается на один из наиболее резонансных вопросов эпохи: «Что означает быть автором?» [4: 218] и как бы создает метатекст собственной прозы.
Проблема сближения творчества и биографии, реализованная Стерном, рассматривается исследователями в контексте становления феномена «жизнетворчества», рождающегося в эпоху слома, перехода к романтизму, и поэтому поэтическая «формула» «олитературенного» образа Стерна, творимая им самим и домысливаемая его современниками,
читателями, а затем и писателями последующих эпох, почитателями его таланта, станет концептуальным основанием стернианства и позднее носителями романтической
эстетики будет узаконена как универсальная эмблема романтического авторства.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
«Жизнь Лоренса Стерна» П.Фитцджеральда, опубликованная в 1864 г. и выдержавшая до 1906
г. три переиздания, много десятилетий остававшаяся единственным обретением на этом исследовательском поприще, неоднозначно оцененная и заслужившая порицание последователей как «настолько
недостоверная во всех деталях и подробностях, что опора на нее неизбежно обернется катастрофой»
(У.Кросс), во многом была задумана автором как полемический отклик на жесткую и несправедливую
критику Стерна со стороны викторианских писателей-моралистов, и, прежде всего, У.Теккерея.
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2
У.Кросс допускает, что в жилах Стерна, как и его «идеального я», пастора Йорика, ведущего свою
родословную от шекспировского шута, текла и датская кровь, поскольку семья, к которой он принадлежал, происходила от мелкого дворянства, обосновавшегося в восточной Англии, Норфолке и Саффолке,
где в большом количестве обитали датчане [3: 3–4]
3
Фитцджеральд связывает скандальный, истеричный нрав матери Стерна и все последующие сложности, которые она принесла своему сыну, с ее французскими корнями и обращает внимание на то, что в
лице самого Стерна также «проступало нечто иностранное» [2: 3]. Г.Такерман также отчасти объясняет
изменчивость стерновского характера унаследованным им «французским взглядом на жизнь» [7: 341].
4
По сей день продолжают уточняться обстоятельства их размолвки. Поначалу внимание исследователей было приковано к политическому несогласию между Стерном и его дядей. В последней биографии Стерна А.Кемпбелл Росс (2001) приводит свидетельства современников о возможном любовном
соперничестве, которое сделало их отношения натянутыми [4: 169].
5
И.Немировский в работе «Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта» (2003)
еще раз напоминает, что в ситуации коммерционализации литературы и расширения книжного рынка
в XVIII-первой трети XIX ст. кардинально меняется тип писательского автобиографизма, и «единство
поведения и личности, открытое ранее для узкого круга, стало важнейшим слагаемым «образа поэта», ...
ориентированного на массовое читательское сознание» [8: 13].
6
Проблема автобиографического мифа как «особого типа соотношения эмпирических жизненных
событий и художественного творчества» (Д.Магомедова), поставленная еще в 1920-е гг. в работах
Б.Томашевского, Г.Винокура, русских формалистов и соотнесенная с идеей биографической легенды,
не совпадающей с «документальной» биографией поэта и сознательно творимой самим автором,
оказывается важной категорией, к которой возвращаются литературоведы последних лет (Д.Магомедова,
С.Гречишкин, А.Лавров и др.) [6: 10 – 11].
7
А.Кемпбелл Росс отмечает, что «уже само слово «мнения», вынесенное Стерном в заглавие «Тристрама Шенди» и акцентировавшее доминанту внутреннего, личностного над публичным, изменило его
статус как эксцентричного сатирика, оглядывающегося на предшествующую традицию, и представило
публике как создателя новой формы письма, настолько опережающей время, что термин «автобиография» еще не появился в английском языке» [4: 216].
8
Стерн предпослал сборнику своих проповедей два титульных листа, первый был дерзко подписан
«Проповеди мистера Йорика», второй, наоборот, служил образцом здравомыслия и был озаглавлен: «Проповеди Лоренса Стерна, пребендария Йорка и викария Саттона и Стиллингтона». Любопытно, что их
появление было приурочено Стерном к публичному прочтению проповеди перед высокопоставленными
лондонским юристами и священнослужителями, и в газетных откликах на это событие он был представлен публике как «издатель проповедей Йорика». Не стоит забывать, что первоначальным намерением Стерна, от которого он впоследствии отказался, было назвать книгу «Драматическими проповедями
мистера Йорика, написанными Тристрамом Шенди, джентльменом», сопроводив ее списком «действующих лиц», что, по словам А.Кемпбелла Росса, позволило бы «объединить дух игровой непристойности, свойственный его роману, атмосферу театрального действа с проповеднической кафедрой» [4: 227].
9
По замечанию Ф.Доногью, в течение первых месяцев после публикации «Тристрама Шенди»
Стерн часто обращался в собственных письмах к шендистской стилевой манере, когда ему необходимо было создать эффектный «орнамент» для растущей репутации успешного автора: добиться
дружбы Гаррика, благословения епископа Уорбертона, помощи Хогарта в иллюстрировании лондонского издания «Тристрама» [9: 56–85].
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ФЕМИНИСТСКАЯ КРИТИКА О СТАТУСЕ
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОТИКИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
У статті розглядаються сучасні підходи до інтерпретації жанрово-стильових
явищ другої половини XVIII ст., що розробили жіночі дослідження 1970 – 80-х рр. Викладається домінуючий в англомовному літературознавстві погляд на проблему жанрової ідентифікації літературного готицизму, який акцентує увагу на взаємозв’язку
гендеру та жанру в літературній історії. Ревізуючи традиційні наукові потрактування
«готики», дослідники розкривають нові аспекти поетики готичної прози, пропонують
переосмислення теми минулого та функції художнього простору, які виявляються ключовими для готичної естетики.
Ключові слова: літературний готицизм, феміністська критика, жанрова форма
«romance», «novel».
The article deals with the modern approaches to the interpretation of the genre and stylistic
phenomena of the second half of the eighteenth century which were elaborated with women’s
studies of the 1970 – 80-s. It is observed the views upon the genre identification problem of
© Малиенко А.В., 2009

277

literary Gothicism which predominate in modern criticism and accentuate the relations between
gender and genre in literary history. Revising the traditional explanations of Gothic, critics
expose new aspects of gothic poetics, proposing to reconsider the past theme and the setting
function as the key elements of gothic aesthetic.
Key words: literary Gothicism, feminist critic, «romance», «novel».
Обновление восприятия готицизма в англоязычном литературоведении совпадает со
становлением феминистской критики и приходится на последнюю треть XX столетия.
Используя гендерный дискурс в оценке жанровых и стилевых явлений эпохи XVIII в.,
исследователи (Дж. Спенсер, К. Ф. Эллис, Э. Клери, А. Уильямс, Д.Л. Хоувелер) предлагают междисциплинарный подход к описанию феномена «готики», не просто как узко литературного, а сложного социокультурного события, представленного беспрецедентным
всплеском женского творчества к. XVIII – н. XIX вв., которое, по мнению специалистов,
уточняет сложившиеся к этому времени культурные модели «феминности» [1 – 5].
В то же время вклад академической традиции в изучение готической прозы не
утрачивает значимости, но теперь уже предстает лишь как один из литературоведческих «мифов о готике» (Э. Уильямс), который доминирует в науке в первой половине
XX в. Сталкиваясь с непростой задачей контекстуально «свежего» истолкования текстов
литературного готицизма, Ф. Боттинг, Дж. Хаггерти подчеркивают изначально многослойную природу готического письма, каждый раз обнажающего новые смысловые
поэтологические грани, рождающие по сей день пеструю мозаику прочтений [6: 17 – 20;
7: 1 – 5]. Предложив широкую панораму литературной эволюции готической прозы (к.
XVIII – XIX вв.), системно представив многоцветную палитру ее художественных приемов (создание эмоционально напряженной атмосферы готического романа, связанной
с особым типом художественного пространства, разрушающего стереотипы повседневной реальности), литературные критики классического этапа, Э. Беркхед (1921), Дж. М.
С. Томпкинс (1932), М. Саммерс (1937), Д. Варма (1957), все же не смогли однозначно
объяснить истоки и мотивы «одержимости готикой романистами прошлого и настоящего,
неистощимую способность сенсационного «черного романа», возвращаясь к сквозным
образам и схожим ситуациям», не утрачивать в течение столетий своего читателя [7: 9].
Литературоведческие критерии восприятия готицизма, соотнесенные с различной
эстетической перспективой, постоянно менялись в большом времени культуры. Анализируя спектр сложившихся трактовок «готики», исследователи, избирающие гендерный
ракурс интерпретации феномена готической прозы (Э. Уильямс, Э. Клери, Р. Нортон,
М. Геймер), настаивают на том, что на историю рецепции жанра готического романа, а
также его «женского» варианта, представленного творчеством К. Рив, С. Ли, Ш. Смит, А.
Рэдклифф, так или иначе остававшихся в тени более значительных литературных явлений, воздействовали многие факторы [3: 109 – 110; 4: 1 – 24; 11: 9 – 12; 10: 1 – 26].
Пришедший, начиная со второй половины XVIII в., на смену нравоописательному,
семейно-бытовому роману (прозе Д. Дефо, С. Ричардсона, Г.Филдинга, Т. Смоллетта)
поток готических сочинений, большая часть которых принадлежала перу представительниц слабого пола, совпавший с коммерциализацией общества (расцветом издательской
деятельности, профессионализацией литературного труда, появлением сети публичных
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библиотек), сопровождался негативными оценками со стороны критиков, защитников
классицистических норм в искусстве, видевших в сочинениях, исполненных фантазий и
нелепых выдумок, пугающую примету снижения художественного вкуса и уровня литературного творчества [3: 95 – 105].
Спустя десятилетия, когда на литературной сцене появился автор, чьи произведения
(«Роман в лесу» (1791), «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797) предопределили последующее развитие романа тайн, литературные критики нового поколения, С. Т.
Колридж, Н. Дрейк, В. Скотт, отдававшие дань таланту А. Рэдклифф, ее мастерству создания тонкой психологической интриги, все же не всегда принимали эстетическую позицию писательницы. Введенный романисткой поэтологический прием «объясненного
сверхъестественного» («the supernatural explained») в 1790-е гг. стал отличительной чертой
«женского» готического письма, представленной произведениями целого ряда писательниц (Шарлоты Смит, Элизы Парсонс, Элизы Фенвик, Регины Марии Рош и др.). Присутствующее в поэтике всех готических романов А. Рэдклифф отторжение иррационального
(таинственным событиям в ее книгах всегда находилось вполне реальное объяснение) не
было встречено доброжелательно и часто оценивалось литературными обозревателями как
«достойная сожаления погрешность, малодушная уступка ограниченным и старомодным
предрассудкам» [3: 109]. Так В. Скотт, противопоставляя поэтологию Х. Уолпола и Ч. Р.
Метьюрина технике А. Рэдклифф, избирает критерием эстетической оценки готических
романов именно сверхъестественное начало, подталкивая критиков, как полагает Э. Клери, к созданию имплицитной гендерной иерархии: «Романы, где появление призраков не
получает рационального объяснения (наиболее известный пример в 1790-х – «Монах»
Льюиса) – «подлинная» готика, тогда как школа «объясненного сверхъестественного», в
большинстве своем вышедшая из-под женского пера, – лишь ее ослабленная, подвергшаяся самоцензуре версия» [3: 109 – 110].
Э. Уильямс, Э. Клери, Р. Нортон, М. Геймер считают, что именно разлом в восприятии
«готики», и в частности художественного наследия романисток к. XVIII в., ощущаемый современниками А. Рэдклифф, присутствует в литературоведческих описаниях эстетического
феномена и в XX ст., где он рассматривается либо как чуждый традиции «реалистического» романа, либо как несовершенная стадия романтической литературы XIX в.
Авторы академической истории английского романа, выступавшие в роли, если воспользоваться лестной метафорой Э. Уильямс, «хранителей национальной литературной
обители» («keepers of the House of Fiction») XX в. – Ф. Р. Ливис, А. Уотт, У. Бут, исходя из идеи
жизнеподобия как высшей эстетической ценности, снисходительно относились к творчеству готицистов, уступавших в мастерстве романистам, создавшим галерею достоверных
портретов эпохи, закрепляя за литературной готикой пространство запретной комнаты
(«skeleton in the closet») [4: 4]. Пересматривая идею строгой родовой иерархии внутри
литературного канона, ревностно оберегаемой его создателями, Э. Уильямс констатирует,
что на определенном этапе научной рецепции женская проза не могла получить статус наследника высокой традиции английского романа [4: 6]. Как правило, литературная готика
оценивалась как явление, соотносимое с выработанными в современной науке концепциями массовой литературы и неизменно предстающее как «антитеза некоторой вершинной
культуры» (Ю. М. Лотман) (романной прозы XVIII в., романтизма). Предполагалось, что
279

авторы готических романов мыслят набором поэтологических клише, ориентированных
на эстетику сенсационной событийности (образы невинных героинь / коварных злодеев,
темы бегства / преследования, мотивы тайны, преступления, невероятных совпадений,
неожиданных развязок), а степень их художественного мастерства определяется искусством комбинации.
В работах, посвященных английскому романтизму (Дж.Л. Лоуз, 1927, Дж. Фостер,
1949, Дж.Д. Болгер, 1968), где близость эстетике «gothic fiction» представлялась несущественной либо вовсе оспаривалась, «готика», имплицитно оцениваемая как женская
литература, несмотря на то, что среди ее создателей немало имен талантливых художников (Х. Уолпола, В. Бекфорда, М.Г. Льюиса, Ч. Р. Метьюрина), появлялась в образе «сводной сестры, как призрак блуждающей на полях «литературы», увлеченной дешевыми и
прибыльными ужасами» [4: 4].
В то же время при более пристальном рассмотрении, когда готическая проза становилась предметом изучения, и смена историко-литературной перспективы предполагала
задачу утверждения эстетической значимости готицизма в подготовке художественных
открытий романтизма, часто исследователи, Д. Хьюм, М.Б. Ладыгин, Д. Дюрант, С.А.
Антонов, А.А. Чамеев, отдавали предпочтение фантастическому, иррациональному как
свойствам наиболее близким романтической эстетике, соотносимым с «мужской» линией
готического романа как более зрелой его версии. Тогда как «женскую» традицию, настаивавшую на гармонизации драматических поворотов бытия, где писательницы по-иному
решали проблему создания художественной картины мира, разрушающей механизмы
повседневной эмпирики, специалисты упрекали в консерватизме, нерешительности,
возврате к романным конвенциям предшествующего этапа литературы, имплицитно закрепляя за ней «пассивную» модель культурно «женского» типа поведения.
Утвердившийся во многом благодаря феминистскому литературоведению научный
язык репрезентации готической прозы способствовал ревизии не всегда справедливого
понимания «готики» как результата легковесных непрофессиональных литературных
опытов женщин-писательниц, ориентированных на невзыскательную аудиторию. Напротив, Э. Клери, Р. Майлз, Р. Нортон настаивают, что известные английские романистки XVIII в. – Клара Рив, Анна Летиция Эйкин (Барболд), София Ли, Анна Рэдклифф
– авторы текстов, вошедших в канон классической готической прозы, – образованные
женщины, склонные к экспериментаторству, которые предлагают к тому же развернутый
эстетический комментарий-манифест, объясняющий их художественный поиск [3: 95 –
114; 8: 7 – 20; 9: 1 – 12].1
Ревизуя традиционные истолкования готического жанра, «women’s studies», привлекающие к литературоведческому языку описания психоаналитические, социологические, культурологические прочтения, предлагают в несколько ином аспекте оценить
литературные формы, к которым тяготеет готическая проза, где вновь актуализируется
противостояние «romance» и «novel». Изменение жанрового репертуара, когда наряду
с доминирующими в XVIII в. «маскулинными» литературными кодами (тяготеющие к
жизнеподобию «история» и нравоописательный роман (novel), интеллектуальная комическая поэзия и драматургия неоклассиков) начинает превалировать жанровая форма
«romance», которую готицисты избирают для своих художественных экспериментов, во
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многом отражает, по мнению Э. Уильямс, Р. Майлза, М. Эллис, проблему завоевания
женщинами-писательницами собственного литературного пространства в иерархически
упорядоченной модели английской культуры [4; 8; 11].
В восприятии исследователей феминистской ориентации проза романисток к. XVIII
в. нередко выступает не столько литературным жанром, сколько моделью символического письма, в которой женщина восстает против несвободы, предопределенной ее
социокультурным статусом. Р. Майлз указывает, что «стремясь обрести голос, избежать
плена языка, ориентированного на здравый смысл и рациональность, готицисты с помощью эстетики фантастического, присущей таким литературным формам, как «romance»,
разрушающим принципы правдоподобия, отдают предпочтение нарушающему нормативность символическому письму» [12: ix].
Авторы готических романов, сознательно дистанцируясь от эстетики «novel», обращаются к художественному коду жанра «romance», поэтический строй которого (склонность к стихии фантазийного, иррационального) феминистская литературная критика,
опираясь на идею «l’écriture féminine» (Э.Сиксу), соотносит с женским типом освоения
действительности. Э. Уильямс замечает, что «romance с его неясными, расплывчатыми
контурами, диффузной, интуитивной природой оказывается «феминным» по отношению
к тому кругу проблем – нравов, морали, общества, сознательных сфер человеческой деятельности, которые становятся объектом внимания реалистического романа» [4: 3]. В
поиске форм выражения собственного художественного видения, где преобладает интуитивное, образное начало, романисты конструируют экспериментальную поэтическую
модель, которая вырастает на стыке различных языков (поэзии, живописи, музыки), передающих эмоционально окрашенную мелодию внутреннего драматизма «женского» в
английской культуре XVIII в. [4; 5; 8; 9].
Э. Уильямс утверждает, что, готическая проза, в литературоведческих «фантазиях»
выступающая, с одной стороны, в облике romance, «иного» («other») по отношению к модели «novel», а с другой – как нечто постоянное, материальное, с точки зрения канонизированной романтической эстетики, соответствует традиционным представлениям о «женском» в западноевропейской культуре [4: 6 – 7]. В создаваемом феминистской критикой
нарративе о «готике» массив литературного готицизма предстает в духовном пространстве
культуры скорее как женская традиция письма, вне зависимости от того, прирастает ли она
произведениями, принадлежащими перу автора-мужчины либо женщины.
Такой ракурс позволяет по-иному оценить поэтологию готического жанра, авторы
которого, обращаясь к литературным кодам прошлого, не остаются в плену клишированного восприятия мира, а, напротив, как считают специалисты, разрушая рамки формульной мелодрамы, производят ряд важных эстетических открытий, совершая радикальный
поворот к проблеме взаимоотношения «женского» и «мужского» в западноевропейской
культуре, многозначно преломившейся в осмыслении романистами темы прошлого, модели художественного пространства и образах героинь [3; 4; 5; 7].
Обращение к исторической теме готицистов, маркирующих действие своих произведений как события давно ушедших дней, будь то Средневековье или эпохи не столь
отдаленные – Ренессанс, XVII в., исследователи (Дж. М. С. Томпкинс (1932), А. А. Елистратова (1945), В. М. Жирмунский, Н. А. Сигал (1967) традиционно рассматривали на
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фоне зрелой модели исторического романа, обретшей общеевропейский статус в XIX
в. благодаря В. Скотту, В. Гюго, А. де Виньи, ссылаясь на неточности и анахронизмы,
которые допускали авторы «gothic fiction». Англоязычное литературоведение последних
десятилетий предлагает иные критерии к описанию исторической темы в готической
прозе, делая акцент на образе прошлого, отличного от доминирующего в культуре Нового Времени «маскулинного» взгляда на историю, учитывая, что к концу XX в. обостряется проблема кризиса истории, которая оценивается как повествование, оформляющееся
на основе поэтического допущения.2
Прослеживая этапы становления женской романной традиции XVII – н. XIX вв.,
Дж. Спенсер в художественных экспериментах С. Ли, А. Рэдклифф видит попытку реинтерпретации истории, восстановления ее утраченных звеньев, создания собственного
нарратива о прошлом, «женской» версии событий, раскрывающей иное – интуитивное
понимание исторических процессов. Главным сюжетом здесь становится жизнь эмоций
и воображения: «Они переносят героиню из жестких рамок реалистического романа в
воображаемый мир приключений, расширяют фантазию о женской власти, подсказанную «romance», исследуя другие типы власти, отличные от данной героине власти над
возлюбленным» [1: 192]. Р. Майлз, Р. Нортон обращают внимание на то, как важен для
писательниц, С. Ли, А. Рэдклифф, образ литературной истории, воссозданный в сложном
узоре из аллюзий, эпиграфов и цитат [8; 9]. Шекспир, Милтон становятся, по определению Р. Майлза, «крестными отцами» новой романной формы – «new romance», возникающей как амальгама «old romance» и «novel» [8: 35 – 43], где доминирует субъективное,
лирическое начало, поэтическая стихия, которую ощущали современники, высоко оценивавшие литературный дар А. Рэдклифф, называя ее «первой женщиной-поэтом романтической литературы» («the first poetess of romantic fiction») (В. Скотт).
Символизация образа прошлого во многом вырастает из складывающегося во второй половине XVIII в. комплекса эстетического восприятия «Темных веков», за которым
Р. Майлз закрепляет понятие «готического мифа» («Gothic myth») как патриотической
идеологической модели, предполагающей амбивалентную трактовку Средневековья: с
одной стороны – варварских, диких времен, а с другой – эры чистоты, веры, чувствительности, женского равенства [8; 11]. Семантическим ядром мифа об истоках национальной
культуры в готическом романе является образ замка (монастыря, аббатства), ставший
ключевым концептом «готики» – «фантазией о далеких веках и пространственных образах прошлого, огромным, таинственным строением, возведенным в темные времена,
овеянные идеалами рыцарства, когда люди верили в ведьм и призраков» [4: 20]. «Хранилище» обычаев древности, странных и непонятных цивилизованному человеку XVIII в.,
готический замок как оборотная сторона (other) повседневности становится эмблемой
«инаковости» (otherness) готической прозы, метафорой узнавания и постижения героиней собственной идентичности [4: 19 – 22].
Д.Л. Хоувелер полагает, что хрупкий образ готической героини, рано лишившейся материнского тепла и вынужденной осваивать полный опасностей «мужской» мир,
построенный на принципах власти, насилия, корысти и вожделения, где нет места «женским» ценностям любви, заботы, дружбы, демонстрирует идею утраченного «патриархатной» культурой «женского» родства [5].
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Готический сюжет поиска и обретения матери через символическое движение по вертикали, преодоление мрачных коридоров враждебного «инопространства» (С. Зенкин)
древней крепости (если учитывать, что образ готического замка в дипломатических дискуссиях XVII – XVIII вв. функционировал в качестве эмблемы британской государственности [11: 24 – 27]) можно прочесть как метафору английской истории и в то же время
творческого пути женщины-автора, спускающейся в позабытые «подземные лабиринты»
современной культуры в поисках давно утерянного кода женской литературной традиции [5: 25 – 26]. Отказываясь от поэтики «правдоподобия» романной формы «novel»,
явившейся, по мнению Р. Майлза, «одним из лучших изобретений протестантского века»
[8: 38], писательницы обращаются к «romance» – истокам культуры, хранящим не только
идеи рыцарского кодекса чести [8; 11], но и католический образ Мадонны, исчезающей
из более поздней рационалистически «мужской» версии христианства.
ПримЕЧАНИЯ
Новое поколение критиков настойчиво обращает внимание на то, что именно женщины
открыли особый поэтологический код, не разгадав которого исследователь не ощутит неповторимость стилевого узора готического романа. В своем знаменитом литературно-эстетическом очерке «Становление романа» («The Progress of Romance», 1785) Клара Рив продолжает начатую Х.
Уолполом в предисловии к собственному роману «Замок Отранто» (1764) дискуссию о соотношении форм «novel» и «romance», передающую во многом драматический поиск новых жанровых
версий писательниц последних десятилетий XVIII в. Одним из важных компонентов поэтического
мышления романисток оказывается категория «terror». Опираясь на концепцию «возвышенного»
Э. Берка, А. Л. Эйкин (Барболд) в небольшой работе «О состоянии, доставляемом пугающими нас явлениями» («On The Pleasure Derived of Objects of Terror», 1773), а затем и А. Рэдклифф
(«О сверхъестественном в поэзии» («On Supernatural In Poetry», 1826) через оппозицию «terror» /
«horror» демонстрируют различие в способах воздействия на читателя (где terror передает остроту эмоционально-психологического переживания, а horror больше соответствует физиологической
реакции), соотносимое с отстоящими друг от друга поэтологическими вариантами литературной
готики: с одной стороны – романистикой А. Рэдклифф и ее последователей, а с другой – «Монахом»
(1796) М. Г. Льюиса и так называемой немецкой «школой ужаса» [15; 16].
2
Реактуализация жанровой категории «romance», попытки своеобразной поэтологической реконструкции старины, которая часто заявлена в заглавии произведений («Sicilian Romance» (1790),
«The Romance of the Forest», А. Рэдклифф, «The Monk. A Romance» (1796) М. Г. Льюиса), происходит в русле «готического возрождения» («gothic revival») второй половины XVIII в. – важного этапа
в английской культуре, принимающего форму национального движения. Используемое авторами
романов «тайн и ужаса» в качестве стилевой самоидентификации (Х. Уолпол, а вслед за ним и К.
Рив определяют свои произведения как «gothic story») «готическое» мыслится не просто как средневековое, а национальное прошлое, откуда берет свои истоки феномен «английскости» [13: 30].
Готическая литературная традиция, воскрешающая образы британской истории («Старый английский барон» К. Рив, «Убежище» С. Ли, «Замки Этлин и Данбейн» (1789), «Гастон де Блондевилль»,
«Аббатство Св. Олбана» (1826) А. Рэдклифф), осмысливается как национальная [20: 24] .
1
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УДК 821.111

Ватченко С.А.
(Днепропетровск, Украина)
КРИТИКА АНТИАВТОРСКИХ ТЕОРИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИИ

У статті представлено аналітичний коментар до появи в сучасній західній традиції
наукових текстів, які спрямовано на критику антиавторських теорій, поширених за часи
домінування постструктуралізму. Звернено особливу увагу на теоретичні витоки концепції
«смерті автора», які широко представлено в монографіях провідних англомовних філологів.
Актуальність статті полягає в тому, що вона вводить в обіг української науки ключові положення щодо повернення автору певного статусу в процесі літературної комунікації.
Ключові слова: антиавторські теорії, «смерть та повернення автора», авторська
інтенція.
The article deals with the analytical commentary to the rise of the scholar texts in the
modern western tradition which are directed to the critics of anti-authorialism spread in
poststructuralism times. Special attention is paid to the theoretical sources of the concept of
«the death of the author» that are widely presented in the monographic studies of the prominent
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English-speaking philologists. Actuality of the article consists in the attempt to bring into
general use of the Ukrainian science the key statements concerning the return to the author
definite status in the process of literary communication.
Key words: anti-authorialism, «the death and return of the author», authorial intention.
Начиная с 80-х гг. ХХ в., спустя десятилетия после смещения интереса от Автора и
текста к фигуре Читателя, произошедшего в литературоведении в 1960-е гг. благодаря
усилиям плеяды знаменитых французских филологов-«авангардистов»: Р. Барта (1967),
М. Фуко (1969), Ю. Кристевой (1966, 1969), Ж. Деррида (1967), – которые, отказав Автору в статусе демиурга, совершили радикальную смену интерпретативной парадигмы в
западной науке1, обозначив метафорически это событие как «смерть Автора» [1 – 4],
приходит новое поколение исследователей – Ш. Берк (1992), М. Фрайзе (1996), А. Компаньон (1998), В. Шмид (2003), Э. Беннетт (2005), – не смирившихся с идеей «гибели»
Автора и подвергающих сомнению обоснованность «иконоборческого проекта» постструктурализма [5 – 9].
Литературные критики, объединенные общей задачей поиска выхода из ситуации
«освобождения от Автора» (А. Большакова), вынуждены еще раз обращаться к оформившейся в гуманистической традиции теме: роли Автора, взаимоотношения Автора и
текста, ответственности Автора за смысл и значение произведения, и внове для себя поставить вопрос о возможности реконструкции авторских интенций в контексте полемики
с влиятельными антиавторскими теориями.
Каждый из литературоведов, Ш. Берк, Э. Беннетт и др., размышляющих по поводу
набирающего ход процесса «возвращения» Автора и критикующих бартовскую концепцию его «исчезновения», ощущая усталость от «бесконтрольности герменевтического
толкования и множественности инвариантных прочтений текста» [10: 24], отдает себе
отчет в том, что современное состояние литературной критики и теории, весьма динамичной и гетерогенной, отмечено спорами вокруг фундаментальных научных категорий
и демонстрирует потребность в переосмыслении произошедших изменений в использовании терминологии [9: vii].
Шон Берк, эдинбургский профессор, писатель и филолог, в монографии «Смерть
и возвращение автора. Критицизм и субъективность в трудах Барта, Фуко и Деррида»
(1992) [5], остающейся наиболее влиятельной в той традиции, которая опровергает структуралистские и деконструктивистские взгляды на Авторство, одним из первых пытается
аналитически прокомментировать поворотный для истории культуры факт «отрицания
Автора» и «функциональной подмены его Читателем», осуществленный Бартом, Фуко,
Деррида в 1960-е гг., и не только предлагает детальное и развернутое осмысление феномена «антиавторства», в современной науке сопоставимого лишь с констатацией «смерти» Бога мыслителями XIX ст., но и демонстрирует, что попытка «упразднения» Автора является формой заблуждения и во многом обнаруживает свою несостоятельность с
философской точки зрения.
Ш. Берк с тревогой напоминает, что событие «исчезновения» Автора многими было
принято как «неоспоримый догмат веры» и впоследствии обращение в гуманитаристике
к фигуре Автора часто выглядело архаичным и осталось «святилищем лишь для тех, кто
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страстно желает вернуться к состоянию «иллюзорного неведения», которым обладала
академическая критика до того, как современные теоретики обнаружили и констатировали отсутствие ... возможности личностного самовыражения Автора в литературном
тексте» [5: 17].
В своем фундаментальном труде (где более диалектично и толерантно выражается отношение Автора и Читателя), получившем широкое признание в среде гуманитариев, Берк
оценивает те направления исследовательской мысли 1970-80-х гг., которые противостояли идее «изгнания» Автора, и указывает, что вне зависимости от радикализма концепций,
когда-то заполонивших интеллектуальную атмосферу 60-х гг., тем не менее, сохраняется
традиция, «основывающаяся на фундаментально неоспоримой гуманистической оппозиции идее «сведения» литературного произведения до имперсональной игры означивания»,
когда либо в назидательно-моралистических, либо опирающихся на трезвое здравомыслие
тонах концепция «смерти Автора» отвергается филологами как не имеющая серьезных
оснований, как еще один «самонадеянный вызов», причуда континентального авангардизма, получающего удовольствие от мистифицирующих парадоксов»2 [5: 17].
Ш.Берк не отрицает, что ко времени создания его книги проблема Автора остается источником глубоких противоречий, до сих пор не подвергается строгому научному анализу
и не была объектом исчерпывающего осмысления ни своих приверженцев, ни противников и скорее ускользает в своей нечеткости и протеистичности по мере того, как увековечивается разделение филологов на принимающих Автора или его отвергающих [5: 7–18].
Объясняя направленность методологических оснований работы, Берк открыто признается, что во многом солидаризируется с идеями представителей американского «неопрагматизма», чье противостояние французским теоретикам «смерти Автора», по его
мнению, оказывается достаточно тонким и проницательным (С. Кнэпп, У. Майклс, 1982),
поскольку в меньшей мере зависит от гуманистической составляющей понимания феномена Авторства, присущей традиционалистскому этапу литературоведческой науки, и
провоцирует интерес к изучению проблемы авторской интенции, хотя и в ущерб многим
другим категориям, необходимым для описания Автора3.
Собственное научное задание Берк видит не столько в попытке замещения концепции «смерти Автора» идеей «конца», «исчерпанности» теории4 (полагая, что понятия
«смерти», «завершения», «эпистемологического разрыва» часто преграждают путь конструктивному обсуждению ведущих проблем современной истории критики), сколько,
наоборот, предлагает «пристальное прочтение» антиавторских дискурсов Барта, Фуко,
Деррида и исследование того, насколько концепт отсутствия Автора разрабатывается теоретически и осваивается на практике как ведущий принцип интерпретации [5: 18-19].
Любопытно, что каждый из филологов – Ш. Берк, Э. Беннетт, предлагающий яркую,
оригинальную реактуализацию темы «возвращения» Автора в коммуникативный процесс как «утраченное центро- и смыслообразующее звено», обязательно включает с свои
труды предваряющий историко-литературный очерк, где концептуальная парадоксальность феномена Авторства обретает образно-метафорическую плоть, переданную через
фактологический либо фикциональный эффектный нарратив.
Прологом к «борьбе» Ш. Берка с антиавторскими теориями станет полемика с идеями Поля де Мана (1919 – 1983), выдающегося филолога, главы Йельской школы, одного
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из основателей деконструктивистского течения, исследователя, во многих своих работах
(«Слепота и проницательность», 1971; «Аллегории прочтения», 1979 и др.) отрицавшего
автороцентристскую теорию. Собственные размышления по поводу сложного понимания авторства Берк соотнесет с жизненной историей П. де Мана и подвергнет сомнению
«этику отделения текста от своего создателя» [5: 1], приверженцем которой выступал де
Ман, вопрошая сторонников антиавторской теории о реальности и пределах воздействия
открывшихся и потрясших интеллектуалов в конце 1980-х гг. эпизодов биографии де
Мана (опубликовавшего в коллаборционистской прессе Бельгии статьи, исполненные
сочувствия идеям нацизма) на содержание и смысл его поздних, составивших основу
деконструктивизма, текстов.
Для Берка очевидно, что репутации критической теории, предполагавшей обойтись
без Авторства, чрезмерно навредила шокирующая находка и переосмысление ранних
журнальных публикаций де Мана 40-х гг., что неожиданным образом вновь вернуло Автора в центр интеллектуальной сцены» [5: 1], так как тайны и загадки биографии П. де Мана,
создавшие облик чрезвычайно сложной и этически двойственной личности5, открывали возможность появления противоречивых суждений о нем (особенно если принять во внимание
теоретические взгляды йельского критика на проблему Авторства), тем более что была подвергнута сомнению теоретическая «чистота» помыслов де Мана, всегда отрицавшего, что
жизнь писателя каким-либо образом воздействует на интерпретацию его произведений.
Пространно не рефлектируя над избранными аналитическими принципами исследований, которые, несомненно, тяготеют к неопрагматизму и представляют собой модернизацию классической гуманистической традиции, Берк еще раз напомнит о тех гранях, которые, по его мнению, не могут быть отторгнуты в отношениях Автора и текста,
и, прежде всего, выделит проблему авторской интенции (понимаемой как осознанное
выражение Автором своего замысла); категорию этического и эстетического авторитета
писателя; важность биографического фона и исторического измерения Авторства; идеи
открытости Автора перед социумом и его ответственности за смысл и содержание написанного, зависимости Автора от меняющегося во времени контекста его творчества;
обратит внимание на значение вопроса о том, в какой мере произведения Автора являют
собой полноту автобиографического самовыражения [5: 4–6].
Эндрю Беннетт в работе «Автор» («The Author», 2005) [9], учитывающей опыт Ш.
Берка и оказывающейся не менее влиятельной для сторонников автороцентристской тенденции современной науки, предложит несколько иной путь интерпретации концепции
Авторства, избегая открытого теоретизирования.
Если Ш. Берк предваряет свое исследование информацией о «казусе» П. де Мана, то
Э. Беннетт, перекликаясь с предложенным литературным критиком структурным решением пролога, обратится к фигуре Шекспира и не с тем, чтобы еще раз эффектно поднять
«шекспировский вопрос», но с целью обозначить биографическую ипостась Шекспиравтора как некий образ-символ, постоянно притягивающий исследователей, сочинителей,
художников, предлагающих в «большом времени» культуры создание собственных версий литературного лика Шекспира, подчеркнув, что это – объективно мотивированный
процесс, и тексты великого драматурга во многом также провоцируют литературную
реконструкцию биографической легенды о Шекспире-сочинителе [9: 1–2].
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Следуя Беннетту, дискуссии об Авторе, прежде всего, связаны с осмыслением вопроса о том, что же такое литература, и лишь рассмотрев взаимосвязь между ними, возможно приблизиться к пониманию того, что такое Автор, и увидеть вероятностную, изменчивую и призрачную природу Авторства, а также оценить ведущую позицию Автора по
отношению к «институтам» критики и теории..., что в свою очередь позволяет постичь
особый статус «литературного» Автора и понять природу «кризиса», который свойствен
современным концепциям Автора и современным концепциям литературы, и проникает
в раздумья о литературе под видом концепции Авторства» [9: 118].
В отличие от Берка, сочинение которого являет собою образец рассуждений системного, эрудированного аналитика, Беннетт тяготеет к поэтологическому иносказанию,
скорее обнажает противоречия и предлагает поиск и размышление о проблеме Автора,
избегая однозначного ответа на сложные противоречивые вопросы о той «интригующей
фигуре Автора», которая так «очаровывает и притягивает читателя», а также о дистанции между «не обнаруживающем себя имперсональном начале» и «явленным Автором»,
между «именем и безликой анонимностью», и, наконец, между «авторским присутствием либо отсутствием или жизнью и смертью Автора» [9: 2].
Шон Берк, Эндрю Беннетт в своих трудах: «Смерть и возвращение автора...», «Автор», ставших резонансным явлением западной научной мысли, предлагают собственную
стратегию осмысления историко-культурного значения антиавторских теорий, где важной
стадией рождения нового взгляда на концепт Авторства в «постфиналистскую эпоху» (Е.
Созина) [11], а также поиска убедительных оснований для ревизии пресловутых тенденций «смерти Автора» оказываются по-своему выстроенные исследователями обзорные
разделы, в которых содержится аналитическая ретроспекция генезиса проблемы.
Однако пути, избранные исследователями к созданию пространных аналитических комментариев к критическим теориям, нивелирующим значение Автора как
детерминанты текста, ознаменовавшим «пришествие» постмодернистских идей в западноевропейской гуманитаристике второй половины ХХ ст., все же будут различными.
Уточняя предложенную Бартом версию литературной родословной постструктуралистских антиавторских установок, так иронично преображенную Берком в метафору
галльского «плодоносящего древа» [5: 8], украшенного именами Малларме, Валери,
Пруста и сюрреалистов6, Берк предлагает скорее философский европейский контекст созревания радикальной идеи «смерти Автора» на почве столь захватывающих открытий
франко-немецкой феноменологии (Гуссерль, Хайдеггер, Сартр, Мерло-Понти), которой
так отдали дань ранний Барт, Фуко и Деррида7.
Ш. Берк в своей монографии «Смерть и возвращение автора...» предпринимает занимательное интеллектуальное расследование истоков появления постструктуралистской
полемики вокруг Автора и на воображаемой «карте» наиболее успешных литературоведческих школ и течений наносит общепринятый в среде филологов путь метаморфоз
темы Авторства (доставшейся постмодернистской литературно-философской практике
Барта, Фуко, Деррида в 60-е гг. от русского формализма, чешского и французского структурализма), который он считает необходимым уточнить.
Берк увидит корни этого явления в ситуации междисциплинарного смешения
научных языков в середине 1950-х гг., предвосхищающего научную постмодернист288

скую полиглоссию, и попытается объективно оценить опыт постструктурализма, демонтировавшего под воздействием открытий Соссюра, Лакана, Леви-Стросса идею
трансцендентального субъекта8, в феноменологии – идеального конструкта, соотнесенного со способностью человеческого сознания творить в себе безграничное поле
рефлексии.
Берк показывает, как в атмосфере лингвистического «коперниканского поворота»,
когда язык выступает «разрушителем всякого субъекта» – «автора в литературоведении, трансцендентального субъекта в философии сознания, субъекта политической
теории, психоанализа, антропологии» [5: 14], – сознание теряет свою самодостаточность и самооправдание и «находит обоснование в неосознанных сферах, которые
включают в себя сознание как один из моментов функции (бессознательных структур
жизни, психики, языка, мифа, власти и т.д.) или текста (истории, мышления, культуры,
бытия)» [12: 79].
Любопытно, что труды Ш. Берка и Э. Беннетта, посвященные категории Автора, по
своему заданию представляют разные типы исследований. Если сочинение Берка являет
собою фундаментальную теоретическую работу, то Беннетт не явно теоретичен и своей
монографии «Тот, кто является автором», более скромной по целям, нежели изыскание
Берка, вошедшее в канон современных европейских сочинений, посвященных Авторству, придает междисциплинарный характер, где совмещены историко-литературный,
социокультурный подходы, весьма виртуозно и камерно «декорированные» теоретическими вставками. И сама манера изложения, принятая Беннеттом, более напоминает
жанр литературно-эстетического очерка, наполненного обилием изящных метафор,
поэтических образов, аллюзий, ассоциаций с тем, чтобы еще раз подчеркнуть органичность размышлений Беннетта искусству творчества («ars poetica»).
Сложная динамика переосмысления антиавторских концепций, доминировавших
в гуманитаристике в 1960-70-е гг. и по сей день сохраняющих влиятельность, появившихся на волне подъема постструктуралистских теорий (Барт, Фуко, Кристева, Деррида) и эффектных деконструктивистских практик (П. де Ман, Г. Блум, Дж. Х. Миллер),
исследователи 90-х гг. ХХ ст. (Ш. Берк, А. Компаньон, Э. Беннетт, В. Шмид, М. Фрайзе
и др.) проходят, каждый следуя собственному «маршруту», пока еще имеющему характер разведовательных «экспедиций», где определяющей является позиция неудовлетворенности низведением категории Автора до функции текстовой реализации. И, несомненно, объединяющим началом приближения современных филологов к пониманию
сложной природы Авторства в «посттеоретическую» эпоху является убеждение в том,
что ни одна из аналитических процедур описания Автора не может быть самодостаточной, взаимозаменяемой и механически, по принципу дополнительности соединенной
с другими. Вероятно, что надежда на создание универсальной теории Автора, о которой в последние годы упоминают отдельные литературоведы (А. Большакова) [10: 24],
едва ли может быть реализована как целостный убедительный научный проект, скорее
всего, сложная динамика поиска границ современной гипотезы об Авторе как о воображаемой стороне непрерывно длящегося во времени культуры диалога с Читателем
может быть очерчена в пространстве разнообразных аналитических подходов, постоянно взаимоуточняющих друг друга.
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ПримЕЧАНИЯ
1
В последующие годы обращение к изучению концепта Авторства скорее оценивалось как проявление консерватизма и ортодоксальности тех литературоведов, которые не подвержены изменениям и
сохраняют его как анахронизм в отошедшей в прошлое академической «резервации» архаических процедур описания текста.
2
В наиболее радикальных формах, по остроумному замечанию С.Уоттс, антиавторский дискурс
«являет собою весьма неупорядоченный и запутанный набор материалов, которые граничат со сферой
«слабоумия» [5: 177].
3
И в то же время он полагает, что мощь и глубина усилий «неопрагматиков» по возвращению автора еще не оценены, однако, позиционируя себя как противники теории, они, вероятно, скорее еще более
укрепили, нежели ослабили ситуацию «тупикового» противостояния французской традиции и англоамериканской критики [5: 18].
4
Берк перефразирует название знаменитой работы «неопрагматиков» С.Кнэппа и У.Майклса «Против теории» («Against Theory», 1982), указывая, что предпринятая ими попытка положить конец теории
«эпохи размышлений о тексте» на самом деле является повторением того же бурного аисторичного рационального теоретизирования поколения 1960-х гг., которое положило конец Автору [5: 18].
5
По словам Берка, подлинным «кошмаром истории» обернулся обнародованный в 1987 г. факт публикации молодым интеллектуалом П. де Маном в 1940-42 гг. около 170 статей в бельгийской газете
«Le Soir», многие из которых выражали антисемитские и пронацистские настроения. И после того, как
жизнь де Мана была тщательно исследована, возникший портрет его биографической личности оказался
весьма двойственным: человек необычайной скромности и доброты, безупречный наставник и коллега
был также открыт неоднозначности поступков как в частных, так и в публичных отношениях [5: 1–2].
6
Если говорить об оформлении теории «смерти Автора» и рождении ее научного языка, то Берк,
быть может, по-своему правомочен в своей критике убеждений Барта, допуская, что лишь Малларме в
работе «Кризис стиха» (1895) действительно обозначил темы, которые во многом предвосхищали позже
созданную идеально-абстрактную модель «упразднения» Автора: исчезновение писателя; автономия
произведения; начало «письма» в акте отчуждения текста от Автора; власть языка, самоорганизующегося без воздействия каких-либо субъективных вторжений; понятие интертекстуализации литературы [5:
9]. Хотя литературная и критическая деятельность Валери и сюрреалистов все же приближала «кризис
Авторства» как проблему провокации конвенционального кода языка.
7
По убеждению Берка, каждый из них на ранней стадии своей интеллектуальной карьеры в
середине 1950-х гг. по-своему испытал воздействие мощного влияния феноменологии, поэтому как
мыслители они во многом сформировались в той философской среде, где «идея субъекта обрела
такое же всесилие и власть, которыми завладели лингвистические структуры в последней четверти столетия» [5: 10–11]. В научной деятельности Барта это приняло форму выступлений в защиту
«нового романа», свободного «феноменологического» жанра, отдающего привилегированную роль
повествующему сознанию. В свою очередь Деррида обратился к созданию докторской диссертации
«Идеальность литературного объекта в работах Гуссерля», которую он оставил с приходом «лингвистической революции». Фуко также сделал свои первые «шаги» в сфере философских исследований именно в направлении феноменологии [5: 11–12].
8
Берк указывает, что ранние движения литературно-критического «сопротивления» Автору – русский формализм и «ньюкритицизм» – не были столь радикальны и скорее приняли очертания негативистской реакции против биографического позитивизма в пользу утверждения автономности «слов на
странице» («новая критика») либо «литературности» литературы (формальная школа), и соответственно
вопрос об Авторе был оттеснен или «заключен в скобки» как предварительный шаг к утверждению
формалистского и риторического подхода к тексту. В среде структуралистов и постструктуралистов, по
мнению Берка, «устранение» авторского субъекта более не воспринималось лишь как одна из позиций
внутридисциплинарной литературоведческой методологии, своего рода «методологический гамбит»,
скорее концепт «смерти» или «исчезновения» Автора констатировал несовместимость авторских категорий с имманентным анализом текста [5: 14–16].
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Историки литературы об инновационном поиске
В. Вулф в прозе 1930-х гг.
У статті розглядається еволюція творчого пошуку В. Вулф 1930-х рр. Аналізуються
нерівномірність критичних та літературознавчих оцінок останніх романів В. Вулф «The
Years» та «Between the Acts», які довгий час інтерпретувалися дослідниками як відхід письменниці від модерністської естетики. Проводиться теза про необхідність розглядати
художню спадщину В. Вулф як продовження поетичного та жанрового експерименту в
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прозі, що ґрунтується на новітньому підході до феномену пізнього модернізму, коли неухильно у свої права вступає постмодерністський час.
Ключові слова: лірична проза, імпресіоністичний стиль, модерністське письмо, роман «потоку свідомості».
The article deals with the evolution of V. Woolf ’s creative search in her late novels. It
analyzes the discrepancy of the critical approaches to V. Woolf ‘s last works («The Years»,
«Between the Acts» ) which have been examined for the long period of time as writer’s
departure from the modernistic aesthetics and her return to a more conservative novelistic
form. It is stated that V. Woolf’s literary experience is persistent continuation of her poetic and
genre experiment in prose and today it can be scrutinized from the point of new contemporary
studies of the late modernism (1930s – 1940s).
Key words: lyric prose, impressionistic style, modernistic writing, ‘stream of consciousness
novel’.
Читатели и литературные критики, обращаясь к художественным текстам В. Вулф,
увидевшим свет в последнее десятилетие ее жизни, обычно задают себе вопрос, насколько автор романов «Волны» («The Waves», 1931), «Годы» («The Years», 1937), пронизанной стихией театральности заключительной книги В. Вулф, «Между актов» («Between
the Acts», 1941)1, а также цикла публицистических очерков, посвященных судьбе современной женщины («A Room of One’s Own», 1929; «Three Guineas», 1938), наследует
и совершенствует традиции Вулф-создательницы модернистских шедевров 1920х гг. –
«Миссис Дэллоуэй» («Mrs.Dalloway», 1925), «На маяк» («To the Lighthouse», 1927), и может ли соперничать с нею? Долгое время ответ литературоведов, не столько читателей,
был неоднозначен. Многие филологи (С. Розенбаум, Ф. Роуз, Дж. Бечелор, В. Махафи)
придерживались мнения о том, что поэтический язык В. Вулф в 1930-е гг. претерпевает
значительные изменения, в которых обнаруживают себя черты, скорее роднящие его с
реалистической традицией, чем с эстетикой модернизма, а основу художественного поиска В. Вулф предвоенных лет исследователи воспринимают как движение, уводящее
писательницу в сторону от литературного эксперимента [1-4]. Подобное настороженное восприятие и непонимание новизны творческих устремлений В. Вулф 1930-х гг.,
закрепившееся в среде специалистов на долгое время, восходит к авторитетным суждениям литераторов-единомышленников, входивших в ближний круг друзей В. Вулф (К.
Белл, Э.М. Форстер, Д. Гарнет, Дж.М. Кейнс, Д. Маккарти, В. Секвилл-Уэст, Х. Николсон, Э. Мюир) и видевших в ней, наряду с Дж. Джойсом, Д.Г. Лоренсом, Т.С. Элиотом,
«писателя-провидца» («a visionary writer»), стоявшего у истоков нового искусства, обладавшего особым литературным стилем, который в 1920-е гг. стал экспликацией модернистского письма [5: 302].
Неповторимость поэтического дара В. Вулф современники видели, прежде всего, в
виртуозном владении свойствами лирической прозы – музыкальностью слова, особой
живописностью и поэтической содержательностью художественных образов, умением
воссоздать причудливые узоры работы сознания [6: 112]. Наиболее оригинальными,
воплотившими «исключительный поэтический талант», «широту интеллектуальных
интересов» В. Вулф, предложившими «новое неожиданное развитие нарративных при292

емов» [7: хiii], считают произведения, относящиеся к срединному периоду творчества
писательницы («Комната Джейкоба», 1922; «Миссис Дэллоуэй», 1925; «На маяк», 1927;
«Орландо», 1928; «Своя комната», 1929; «Волны», 1931) [4: 789]. Неожиданная смена
перспективы, обозначившаяся в 1930-е гг. в творчестве В. Вулф, – напряженный интерес
романистки к факту, социальному аспекту и национальной истории – была оценена многими литераторами как возвращение В. Вулф к традиционному искусству и «натуралистической форме» [5: 301], ограничивающей возможности модернистского художника [812]. В итоговых романах писательницы, по мнению современников В. Вулф, не находят
своего продолжения те ведущие «поэтические» признаки ее прозы, которые во многом
определяли эстетическую ценность ее произведений 1920-х гг. [5: 302, 392; 12: 26-27].2
В критических обзорах, сопровождавших выход в свет каждую книгу В. Вулф, ее
тексты часто оказывались предметом напряженных литературных дискуссий (Э. Мюир,
П. Джек, У. Трой, У. Меллерс, Ф.Р. Ливис, Л. Кроненберг) [12: 385, 389, 392, 396, 450].
Наибольший резонанс в прессе получили два последних романа писательницы – «Годы»
и «Между актов». Многие авторы, Б. Селинкур («Observer») [12: 371-376], Г. Спринг
(«Evening Standart») [12: 376-379], Р. Черч («London’s Weekly») [12: 379-382], определяли
«Годы» как «семейную сагу» («family saga») или «бессобытийную хронику» («uneventful
chronicle»), уточняя, однако, что это произведение несколько «выходит за пределы традиционной жанровой модели»; другие – Д. Гарнет («New Statesmen and Nation») [12: 382386], У. Меллерс («Scrutiny») [12: 395-400], полемизировали относительно формы романа, которую находили «искусственной», отягощенной повторами. Э. Мюир («Listener»)
оценивал «Годы» как «разочаровавшую» взыскательного читателя книгу, где В. Вулф
«отступает» от своего высшего достижения – лирико-поэтического шедевра «Волны»
[9: 387].3 Роман «Между актов», вышедший посмертно в 1941 году, сразу стал причиной
разногласий в среде литературных критиков. Ф.Р. Ливис («Scrutiny») резко отзывался о
книге как о сочинении, «экстраординарном по своей бессмысленности и пустоте», едва
ли скрывающем за «манерным названием» интересное авторское достижение [5: 392]. Л.
Кроненберг («New York Tribune») рассматривал заключительное произведение В. Вулф
как «отход от жизни…, погружение пространства сознания героев в омут картин и фраз»
и называл книгу «самым слабым романом» писательницы, «еще одним шагом к неуклонному творческому спаду» [13: 450-451]. «Между актов» упрекали в несовершенстве
формы и структурной «рыхлости», нередко восприятие романа сводилось к однозначному определению «предсмертного послания» В. Вулф [14: 289; 15: 87].
Вскоре после трагического ухода В.Вулф из жизни многие художники и литераторы
(Т.С. Элиот, Х. Уолпол, С. Спендер, Д. Сессил, Э. Мюир, Б. Брукс) представили обобщенную оценку ее творчества, изложив свой взгляд на особенности стилевой манеры [12: 425,
431, 435, 442, 451]. В 1942 году Э. М. Форстер выступил с лекцией в Кембридже и предложил собственное видение романного наследия В. Вулф, выделив из книг писательницы
лишь два, по его мнению, наиболее «лирически совершенных» произведения – «На маяк»
и «Волны» [8: 13 – 14]. Э.М. Форстер не принимал позднюю прозу В. Вулф, поставив под
сомнение природу ее эстетического поиска в романах и публицистике, появившихся в предвоенное десятилетие, отмеченных интересом к гендерной проблематике и усложнившейся
мифопоэтической образности. Он находил «нечто устаревшее» в «крайнем феминизме»
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В. Вулф, ограничивающем художественный эксперимент и возвращавшим писательницу
к суфражистским выступлениям 1910-х гг. [8: 23].
Следуя за Э.М. Форстером, большинство литературных критиков на протяжении
десятилетий (С. Розенбаум, 1971; Ф. Роуз, 1978; Дж. Бечелор, 1991; А. Велику, 1985;
Дж. Фишер, 1993; В. Махафи, 1994; Н. Ольшанская, 1990; А. Колотов, 2000) склонны
были рассматривать последний период творческой деятельности В. Вулф как наименее
значительный в ее писательской карьере [2: 196]. Суждения современников надолго утвердили скептическое отношение к итоговым книгам В. Вулф, подвергая критической оценке
романы «Годы» и «Между актов» как тексты, в которых «преобладает литературный реализм» и «привычная романная перспектива всезнающего наблюдателя» [1: 355; 4: 788].
Повествовательная форма последних романов В. Вулф, полагали исследователи (Дж. М.
Пол, С. Рои, А. Цвердлинг, С.П. Розенбаум, М. Миноу-Пинки), была не столько похожа на
модернисткую, сколько напоминала произведения, часто определяемые литературоведами
как «ученические попытки» («apprentice efforts») обращения к реалистическому нарративу,
с которых В. Вулф начинала свою писательскую карьеру – «Отплытие» («The Voyage Out»,
1915), «Ночь и день» («Night and Day», 1919) [ 1: 355; 16: 29; 17-19].4
Осмысление завершающего этапа творчества В. Вулф как обращения к
«ретропоэтике» и отречения художника от основ модернистской эстетики, оставалось
довлеющим в науке о литературе до 1990-х гг., иногда даже принимая форму упрека: «В
«Годах» В. Вулф предпочитает «натурализм», чуждый ей прежде, но благодаря которому ее книги неплохо продавались» [3: 133; 4: 789, 814]. Следуя традиции противопоставления экспериментальных произведений 1920-х гг. позднему романному творчеству
писательницы, С. Розенбаум и Ф. Роуз склонны утверждать, что в итоговых произведениях В. Вулф все меньше обращалась к «ведущим принципам своей художественной прозы
– природе субъективного сознания», подменяя их «маской имперсонального и анонимного авторства», подрывая, таким образом, сами основы своего поэтического дара [2:
218]. В. Вулф, полагает С. Розенбаум, отходит от воссоздания особенностей индивидуального восприятия, все больше прибегает к «литературному реализму» в ущерб реализму «философскому», на котором изначально основывался ее эстетический эксперимент
[1: 355]. В. Махафи (1994) полагает, что инновационными можно считать лишь романы
срединного периода, «Комнату Джейкоба», «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», «Волны»;
произведения же первого и последнего этапов творчества, «Отплытие», «Ночь и день»,
«Орландо» и «Годы», представляют собой возвращение к искусственной для нее технике повествования из «привычной романной перспективы», в которой автор, используя
«моментальные снимки» («little snapshot pictures»), создает иллюзию поверхностного
проникновения в жизнь героев [4: 789].
Лишь на рубеже 1980-х – 1990-х гг. литературоведы (Д. Фоккема, Э. Ибиш, Р. Маламуд, П. Во, П. Кои) начинают пересматривать устоявшуюся концепцию восприятия творчества В.Вулф: меняется тематика исследований, посвященных изучению
прежде недооцененных периодов ранней (1915 – 1922) и поздней (1930-1941) прозы
писательницы [20-23]. Освоение романного наследия В. Вулф обретает иное направление благодаря осмыслению феномена литературного модернизма и появления более
гибких концепций, описывающих это явление не только через генезис, но и анализи294

рующих его через событие «эстетического завершения», предстающее как процесс не
прерывающихся поэтологических преобразований, настоятельно заявивших о себе в
творчестве поколения модернистов второй волны: У.Х. Одена, С. Спендера, Л. МакНиса,
С. Дей Льюиса, К. Ишервуда. Отчасти проблема пересмотра литературоведческих взглядов на природу художественной динамики позднего модернизма обусловлена возникшей
необходимостью стилевой самоидентификации постмодернистских явлений.
Справедливости ради необходимо заметить, что среди современников В. Вулф и историков литературы 1940 – 50-х гг. также звучали голоса литературных критиков, конструктивно оценивавших поиск писательницы, сохранившей верность себе как художнику, ищущему собственный почерк и настроенному на инновацию [25-27]. Б. де Селинкур
(«Observer») оказался одним из исследователей, отметивших эволюцию художественных
открытий В. Вулф в 30-е годы [25: 371] и рассмотревших за «исключительной яркостью
и конкретикой нарративной техники» романа «Годы» тонко продуманный прием автора
– умение передать «калейдоскопический узор» сплетения отдельных судеб и с присущим
В. Вулф поэтическим мастерством воссоздать неповторимость субъективного переживания человеческого одиночества [25: 371-375]. Э. Боуэн («New Statesment») в начале 1940х гг. также была убеждена в несомненном поэтическом росте В. Вулф, перспективности
и новизне, бесспорной эстетической ценности феминистских текстов писательницы и
уверенно заявляла, что сама форма, художественная палитра последних произведений В. Вулф отмечена свежестью стилевых комбинаций и эмоциональностью красок,
не имеющих аналогов в предыдущих книгах [цит. по 5:394]. Впоследствии становится
очевидным, что Э. Боуэн невольно вторит самой В. Вулф, высказывая мысль, оказавшуюся отражением дневниковых заметок писательницы: «я не могу повторяться…я должна
постоянно искать новый язык» [28 (5: 141)]. Близкие друзья романистки, Т.С. Элиот, С.
Спендер, Х. Уолпол, видели в В. Вулф особую креативную силу «гения воображения»
(«the imaginative genius»), что способствовало превращению ее образа «в символ, почти
миф» своего поколения [12: 430].
Робкие попытки преодолеть неверие в эстетическую полноценность произведений В.
Вулф последних лет спорадически проявляли себя и присутствовали в монографиях Д.
Дейчиса («Virginia Woolf. The Makers of Modern Literature», 1942) [26], Дж. Хефли («The
Glass Roof: Virginia Woolf as Novelist», 1954) [27], А. Флейшмана («The English Historical
Novel: Walter Scott to Virginia Woolf», 1971) [29], авторы которых, отстаивая жанровую
уникальность сочинений В.Вулф 1930-х гг., отмечают, что за «поверхностным сходством» романа «Годы» с классическими текстами реалистической прозы («Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси) кроется неизменный интерес зрелого художника-модерниста к
темам, составляющим основу ее литературного творчества – потоку индивидуального
человеческого опыта, идее изображения «самой жизни» («life itself»), которые она стремилась воплотить через неповторимую форму и «оригинальную авторскую перспективу» [26: 111; 27: 1]. «На последнем этапе литературной деятельности В. Вулф достигла
необыкновенного художественного мастерства, сумев передать свойственную ей чуткость восприятия реальности одним лишь «свечением» языка [26: 113]. Дж. Хефли настаивает, что взятые в хронологической последовательности романы В.Вулф раскрывают
«органичную эволюцию мысли, эстетической концепции и поэтической формы»
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писательницы, а ее поздние литературные шедевры, «Годы» и «Между актов», являют
собою «сокровищницу технических открытий», заново пересоздавших жанровый канон
романа [27:1, 146].
Исследуя феномен литературного модернизма и связанные с ним метаморфозы
английской прозы первой половины ХХ ст., А. Флейшман отмечает, что в своих заключительных текстах В. Вулф обращается к глубинному обновлению
формы исторического романа. По мнению специалиста, В. Вулф предлагает читателю персоналистическое видение истории, где присутствует не только комическое снижение истории, но проступают ноты авторской самоиронии [29: 23334]. Трансформация исторического романа, полагает А. Флейшман, оказывается
частью реконструкции традиционной жанровой формы, наделяет ее новыми
важными признаками – особым эстетическим взглядом на историю и новым типом героя [29: 234]. В «Годах» В. Вулф впервые делает попытку выйти за пределы
традиционного романа-хроники и в рамках модернистского письма передать процесс «переживания» истории [29: 245], тогда как ее следующее произведение, «Между актов», А. Флейшман называет романом о «жизни сознания в истории» («a novel
about consciousness-of-history»), повествованием об истории сменяющих друг друга
духовных и социальных форм культуры, которое включает в себя черты историографии, приметы исторической прозы и оказывается, по мысли литературоведа, «первым
произведением нового направления» [29: 245].
ПримЕЧАНИЯ
1
Если «драматическая поэма» «Волны» (так ощущала жанровую неповторимость текста
В.Вулф [28 (3: 203]) рассматривается историками литературы как вершина модернистского
эксперимента писательницы, квинтэссенция ее эстетических находок, по тональности близкая
открытиям, совершенным В.Вулф в большой и малой формах 1920-х гг. (Д. Дейчис, Дж. Хефли,
Г. Ли, Дж. Голдман, К. Фруола, А. Френк, Дж. Бригс, Л. Скуратовская)[5: 238; 14: 177; 15: 69;
26: 104-105; 27: 104-105], то ее следующая книга, «Годы», долгое время воспринималась как
произведение, в котором В.Вулф-модернистка не столько исчерпывает себя, сколько возвращается к ценностям традиционного письма (К. Болдик, К. Фруола, Дж. Голдман, А. Колотов, Н.
Ольшанская) [14: 213; 15:78; 30: 176, 179; 31: 13; 32: 91-92].
2
Э.М. Форстер в мемориальной лекции, прочитанной в 1942 году, назвав писательницу
одним из самых значительных представителей английской «лирической прозы», тем не менее,
считал роман «Годы» «экспериментом в реалистической традиции», настаивал, что этому роману «явно не хватает поэзии и потому произведение неудачно» [8: 14].
3
Даже Леонард Вулф, самый строгий критик писательницы, был убежден, что «Годы» – не
более чем изящный художественный ответ В. Вулф на непрекращающиеся со стороны литераторов упреки в том, что она «не умеет создавать убедительных персонажей и правдиво отразить
действительность жизни» и что, обращаясь к «роману факта», В. Вулф принуждает себя «противостоять собственному лирическому гению» [5: 302].
4
Первый роман В. Вулф «Отплытие» («The Voyage Out») вышел в 1915 году и был благожелательно принят критиками, признавшими книгу В. Вулф «многообещающей работой…
виртуозного художника» («a consummate artist in writing» [5: 23]), хотя не избежал критических
замечаний по поводу «бессвязности» (Saturday Review) и «неубедительности образов главных
героев» (Daily News – Э.М. Форстер) [5: 23]. Единомышленники В.Вулф по группе Блумсбери,
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К. Белл, Р. Фрай, Л. Стречи и Э. М. Форстер, восторженно отзывались о дебюте писательницы
в жанре большой формы, указывая на мастерство автора, его проникновение в особые глубины
сознания [5: 23]. Однако уже следующий роман В.Вулф «Ночь и день», вышедший в том же
году, что и первые экспериментальные рассказы писательницы («Kew Gardens», «Mark on the
Wall»), по мнению Э.М. Форстера, разочаровал ожидание читателей. Несмотря на изысканный
стиль письма, «глубокий психологизм», «тонкую иронию» [цит по 5: 52-53], это произведение,
по определению Э.М. Форстера, представляло собой «упражнение в классическом реализме»
[8: 11] и было оценено им как «неудачное начало» («false start») [8: 12]. Впоследствии произведение часто прочитывалось исследователями как «классический» роман (Дж. Хэфли, Т. Аптер,
Ф. Роуз, Дж. Бечелор, В. Махафи, Дж. Голдман) не только из-за своей близости к реалистической форме повествования, но и из-за некоторых художественных концепций, которые, на взгляд
специалистов, скорее соответствовали консервативным викторианским представлениям о браке, нежели современной радикальной точке зрения на образ «новой женщины», предложенной
в книгах современников В. Вулф (Д.Г. Лоренса, Э.М. Форстера) [34: 44].
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(Кривой Рог, Украина)

ЭЛИЗА ХЕЙВУД В РОЛИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННЫХ НРАВОВ:
ОПЫТ РЕДАКТИРОВАНИЯ «ЖЕНСКОГО ЗРИТЕЛЯ» (1746)
У статті висвітлено журналістську діяльність впливової англійської письменниці
XVIII ст. Елізи Хейвуд, яка однією з перших в просторі августіанської культури започаткувала видавництво журналів, що орієнтувалися на потреби жіночої аудиторії. Наслідуючи досвід таких видатних письменників, як Дж. Аддісон, Р. Стіл, Д. Дефо у сфері
редакторської справи, в той же час Е.Хейвуд знайшла нові грані в зворушливій темі
драматичних випробувань людини на шляху особистої самореалізації та довірливу інтонацію камерної розмови з читачем, що принесла її виданням широкий успіх й визнання не
тільки серед сучасників, а й у наступних поколінь філологів-дослідників.
Ключові слова: оповідна стратегія, образ-маска оповідача, есеїстична форма, розмовна інтонація.
The article highlights journalistic activity of Eliza Haywood, one of the most influential
eighteenth-century English women writers who pioneered the journal format to meet demands
and needs of women readers. Following the steps of such prominent writers as J. Addison, R.
Steele and D. Defo in the publishing field, E. Haywood came to discover new aspects while
exploring an exciting theme of a woman’s dramatic trials in search of self- identity as well as a
trusting tone of an intimate conversation with the reader, and thus contributing to great success
and bringing recognition to her journals among both her contemporaries and the coming
generation of philological researchers.
Key words: narrative strategy, the masked narrator, an essay form, conversational tone
Литературные критики, обращаясь к творчеству Элизы Хейвуд (Hаywood, Eliza,
1693–1756), игравшей приметную роль в мире английской словесности эпохи августианства, весьма подробно освещают творческий опыт известной романистки в журналистике. Блистательная актриса, драматург, театральный критик, на равных соперничавшая
за признание читателей с такими большими художниками столетия, как Дефо, Филдинг,
Ричардсон, Хейвуд–журналистка оставила весьма значительный след в истории английской женской периодики XVIII в.1
Несмотря на перипетии сложной судьбы, Хейвуд возложила на себя бремя издательского
дела, став со своим другом, Уильямом Хэтчетом2 (1701-1768), не только основательницей
одного из успешных лондонских издательств, но и редактором ряда периодических изданий,
пользовавшихся большой популярностью у читателей и составивших конкуренцию в эпоху
«золотого века журналистики» в Англии таким ее признанным мэтрам, как Дж. Аддисон
(1672 – 1719), Р. Стил (1672-1729), Д. Дефо (1660-1731), и не менее достойными коллегам по перу М. Деларивьер Мэнли (1663–1724), М. Уортли Монтэгю (1689-1762),
Ф. Брук (1724-1789), Ш. Леннокс (1730 – 1804)3. Журналистская карьера Э. Хейвуд
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длилась более тридцати лет, и одно из последних периодических изданий, которое она
редактировала, «Юная леди», вышло в свет за две недели до ее смерти.
Литературно-художественные тексты «Женского Зрителя» собраны в двадцати четырех
томах и представлены очерками, эпистолярными фрагментами, автобиографическими
откровениями издательницы, моральными размышлениями и максимами в духе Ларошфуко. Повествовательная структура малых форм, традиционно заполняющих журнальное
пространство, обязательно включала в себя «событие общения» автора и читателя и была
успешно опробована одним из первых издателей английской периодики Дж. Дэнтоном.
Отдавая себе отчет в том, что чрезмерная назидательность может оттолкнуть ряд читателей, Хейвуд, по собственному признанию, наследовала опыт образованного собрата
по перу – Дж. Аддисона, и первоначальной версии заголовка журнала – «Наставник»
(«The Monitor») предпочла название «Женский Зритель», декларируя как преемственность традиции, так и значимость диалога между создателями изданий, адресованных
разной аудитории – читательницам либо читателям4.
При некотором содержательном и формальном сходстве журналов Аддисона и Хейвуд все же обращает на себя внимание культивируемая в «Женском Зрителе» особая
повествовательная стратегия, где меняется тональность беседы между рассказчиком и
читателем, по характеру своему скорее тяготеющая к доверительному камерному общению, что являет собою контраст манере диалога автора и слушателя в аддисоновском
«Зрителе», в котором преобладает атмосфера философической сдержанности либо иронической дистанцированности по отношению к предметам размышлений.
Беспристрастности и эрудиции автора «Зрителя» – «…так и живу я на свете, скорее
как Зритель, созерцающий человечество, чем как один из его представителей»5, который
не стремится явно открыть читателю сведения о себе, а лишь скудно упомянуть о собственном характере, пристрастиях и привычках, Хейвуд противопоставляет детальное
описание индивидуального жизненного опыта рассказчицы, главной героини издания,
«зрительницы»: «Будучи в молодости великосветской дамой, не чуждой кокетству, я
стала свидетельницей многих сцен тщеславия и безумия. Красивые платья, экипажи и
лесть овладели моим сердцем. Компания, с которой я была дружна, не была подобрана
должным образом, как следовало бы ради собственных интересов и репутации, и все
случившееся впоследствии не только обернулось для меня ценным опытом, но и дало
возможность рассуждать о разнообразии человеческих страстей» [1: 8].
Знакомство рассказчицы «Женского Зрителя» с «семьями, занимающими уважаемое
положение в обществе», дамами высшего света, хороший вкус и информировнность о
ведущих тенденциях моды, театральных представлениях и балах-маскарадах6 делают
осведомленность героини весьма полезной, интересной, расширяя кругозор и знания
женщин среднего класса, большинство из которых, не имея возможности полноценного
общения, вели относительно замкнутый образ жизни7.
Следуя широкой писательской моде обращения к читателям от имени повествователя, своеобразного образа-маски, введенного Дж. Аддисоном и Р. Стилом [2: 96], Хейвуд представляет трех других собеседниц «Женского Зрителя», которые в отличие от
вымышленных персонажей, составивших «мужской клуб» героев «Зрителя» – крупного помещика сэра Роджера де Коверли, богатого купца Эндрю Фрипорта, отставного
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капитана Сэнтри, очаровательного повесы и светского щеголя Уилла Ханикома и др.,
призванных воспроизвести в миниатюре английское общество того времени, – символизируют возрастные периоды женщины: девичество, жизнь в браке и, наконец, обретение мудрости зрелых лет. В обсуждении содержания каждого номера журнала
принимают участие: Майра – «дама, происходившая из семьи, где остроумие было наследственной чертой, и попытавшая счастье в союзе с джентльменом, брак с которым
покоился на абсолютной гармонии», «вдова-аристократка, не пренебрегшая после
смерти мужа ни одной модной забавой своего времени, но ровно на столько, на сколько
это соответствовало ее представлениям о невинности», и Ефросиния, «очаровательная
дочь богатого купца, обладающая многими достоинствами, среди которых ангельская
красота – наименьшее» [1: 9].
Вместо широко освещаемых в современной «мужской» журнальной прессе «марширующих армий, выигранных баталий, разрушенных городов и т.д.» [1: 101] предметом полемики в «Женском Зрителе» в соответствии с требованиями времени становятся
разнонаправленные темы, включающие правила этикета, поведения женщин в обществе,
психологические зарисовки об опасностях, подстерегающих женщин в отношениях с мужчинами, размышления над ролью семьи в формировании женского характера, вопросами
возможной самореализации женщины, ее общественных прав. Однако проблема счастливого союза мужчины и женщины в браке, оцениваемом как источник человеческого счастья, утешения, процветания, на страницах «Женского Зрителя» становится ведущей.
Будничный и прикладной характер этики Хейвуд проступает через разнообразие тем «Женского Зрителя», предстающих в форме размышлений героинь очерков,
помещенных в журнале, опасающихся легкомысленного увлечения праздным образом жизни, исполненным многих соблазнов и искушений: увлечений роскошью, столь
разрушительных для нравственных устоев английского общества.
Автор «Женского Зрителя» настойчиво предостерегает читательниц об опасности
низких чувств и привычек, угрожающих гармоничности человеческой натуры: о проявлениях зависти, склонности к злословию, конфликтности и строптивости, рассуждает об искусстве досуга, увлечении театром, рекомендует осмотрительно не преступать
границы приличий, соблюдать светский этикет в ситуации флирта и любовных ухаживаний, демонстрирует интерес к философии и естественным наукам.
Несомненная эклектичность взглядов и пестрота интересов и текстов «Женского Зрителя», по мнению критиков, свидетельствует о стремлении Хейвуд представить панорамный
взгляд на философско-литературные, эстетические и житейские проблемы, волновавшие
современников, предлагая читательницам свой собственный опыт и помощь в разрешении
возникающих трудностей в пространстве как публичных, так и камерных, семейных отношений, снабжая аудиторию «Зрителя» практическими советами, основанными, по утверждению, Дж. Ходжеса, не столько на абстрактных и далеких от повседневного течения представлениях о жизни, сколько на реальном видении ее сложных сторон [3: 129].
Доминирует на страницах «Женского Зрителя» форма нравоописательного очерка,
где присутствует декларируемое личностное начало и особая разговорная интонация,
позволяющая автору в непринужденной манере беседовать с читателем, сознательно
разрушая границы пространственно-временной и социальной дистанции [4: хххі].
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Не претендуя на исчерпывающую трактовку выбранной темы, автор «Женского
Зрителя» в увлекательной манере следует принципам классической риторики: «docere,
movere, delectare» (в пер. с лат. «просвещать, побуждать и развлекать»), преподносит
читательницам известные истины, выступая при этом не столько как носитель разносторонних знаний и информации, сколько как участливый рассказчик, наделенный здравым
смыслом, подкрепленным убедительными дружескими советами. Неформальное слово,
адресованное читателю, несет на себе печать доверительности и человеческой теплоты
(«в доказательство моей искренности я прежде всего должна уверить читателя, что никогда не была красавицей, а сейчас едва ли могу назвать себя юной» [1: 8].
Исследователи (П. Спэкс, И. Итэлиа, К. Шевелоу, Х. Кун) указывают, что «Женский Зритель» тяготел к сенсационной подаче материала, предлагая читателю тексты через поэтику
повествования «с ключом», предвосхитив тенденции журналистики, получившей бурное
развитие во второй половине XVII ст., при этом сама Хейвуд не уставала повторять, что никогда не преследовала цели порочного обогащения с помощью публикации скандальных
сведений, а лишь пыталась реформировать мораль и улучшить нравы века [1: 11].
Имя Хейвуд и созданный ею еженедельник «Женский Зритель» не затерялись в весьма ярком мире английской публицистики XVIII в., «Женский Зритель» принес ей успех
и популярность в читательской среде.
Спустя четыре месяца после того, как «Женский Зритель» перестал выходить в печать,
Э.Хейвуд начала выпускать в свет новый еженедельник – «Попугай» (1746), радикально
изменив тематическую направленность издания, представляющего собою сатирическое
обозрение современных нравов, где обращается к комической маске говорящего Попугая,
не замолкающего ни на минуту, забавно комментирующего злободневные новости и «свежие» политические события. Однако опубликовав девять номеров журнала, прекращает
издание, скорее опасаясь негативного резонанса на остроту подымаемых вопросов.
До недавнего времени журналистская деятельность Хейвуд не была оценена по достоинству, а историки литературы, признавая ее несомненные заслуги в становлении
жанра английского классического романа XVIII ст., тем не менее, весьма снисходительно
относились к ее обширной публицистике и видели в ней лишь сочинения прикладного
характера, где в духе книг, содержащих моральные наставления, излагались основы галантного поведения для современников.
Один из первых биографов и исследователей творчества писательницы Дж. Уичер
(1889-1954), весьма сдержанно высказывался о журналистском даре Хейвуд и во многом
определил тональность ее восприятия у последующих литературных критиков, оценивающих журналистские проекты Хейвуд скорее как не самостоятельное, но буквальное подражание манере Аддисона, Стила, Дефо, нежели оригинальные авторские инновации.
Современные исследователи (Дж. Мерритт, П. Спэкс, И. Итэлиа, Л. Райт, Д. Ньюмэн
и др.), задавшиеся целью создания корректных историко-культурных критериев восприятия журналистского опыта Э. Хейвуд, одним из непременных условий объективного и
всестороннего толкования ее публицистических очерков называют гендерный подход,
позволяющий описывать женскую журналистику как феномен культуры, обладающий
внутренними характеристиками и параметрами творчества, несколько отличными от
утвержденных в то время «мужской» журналистикой литературных канонов.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Объем журнальных публикаций Э.Хейвуд впечатляет. Так, согласно «Краткому каталогу периодических изданий XVIII в.» («English Short Title Catalogue»), Хейвуд выпустила в свет 36 книг
журнала «Чайный столик» («The Tea Table», 1724), 4 тома журнала «Попугай» («The Parrot», 1728),
а также была создательницей и редактором «Женского Зрителя» («The Female Spectator», 17441746) и напечатала 9 серий обозрения «Попугая» с «Приложением очерка современных нравов,
написанных автором «Женского Зрителя» (1746). Детищем Хейвуд были и «Женский еженедельный
журнал» («The Lady’s Weekly Magazine», 1747), который она издавала под псевдонимом Пенелопы
Прай, и «Послание юной леди от Ефросиньи» («The Young Lady by Euphrosine»,1756) [5].
2
Популярный в 20-40-х гг. XVIII ст. английский актер, драматург, театральный режиссер, переводчик и памфлетист.
3
Известно, что в 1711 г. Мэри Деларивьер Мэнли работала в «Обозревателе» («The
Examiner», 1710-1716), М. Уортли Монтэгю выпускала в свет «Бессмыслицы здравого смысла»
(«Nonsense of Common Sense», 1737-1738), Ф.Брук писала для издания «The Old Maid, by Mary
Singleton, Spinster» (1755- 1756), а Ш.Леннокс была редактором «Женского музея» («Lady’s
Museum», 1760-1761) [6: 177].
4
Несмотря на наметившуюся в 20-е гг. ХVIII ст. тенденцию уменьшения книжной продукции
[7: 61], выпущенное в Англии в 1748 году издателем Т. Гарднером четырехтомное собрание очерков «Женского Зрителя» было переиздано 9 раз. Журнал «Женский Зритель» имел феноменальный
успех не только в Англии, но и за ее пределами, о чем свидетельствовали многочисленные переиздания авторских очерков, их перевод на немецкий, французский и итальянский языки, частые упоминания еженедельника в американских газетных изданиях. По востребованности в библиотеках
США с 1762 по 1774 гг. издание превзошло роман С. Ричардсона «Памела» [8: 194].
5
«Thus I live in the World, rather as a Spectator of Mankind, than as one of the Species…» [9: 30].
6
Проблема социального статуса адресата «Женского Зрителя» вызывает оживленные дискуссии и
неоднозначно оценивается исследователями. К. Шевелоу полагает, что аудитория «Женского Зрителя»
могла состоять из читательниц среднего класса, учитывая заявление издателя еженедельника Т. Гарднера о его предназначенности «юным леди-интеллектуалкам» [10: 147]. Х. Кун поддает сомнению
эту общепринятую версию, констатируя, что упоминаемые в еженедельнике светские развлечения,
модные салоны, балы-маскарады в Воксхолле и роскошные апартаменты Ренель Гарден скорее свидетельствуют об аристократическом происхождении его потенциальных читательниц [11: 48].
7
Графиня из романа Шарлотты Леннокс «The Female Quixote» (1752) в разговоре с Арабеллой
излагает свои наблюдения над повседневной жизнью английской женщины середины XVIII в.: «Когда
я говорю вам, что я родилась, была крещена, получила достойное образование и предложение руки и
сердца от моего повелителя... (следуя совету своих родителей и с их согласия, вступила в брак, и с того
времени, смею заметить, мы живем вместе в гармонии), это значит, что я перечислила все реальные
происшествия моей жизни, которые едва ли отличаются от жизненных историй женщин того же круга, в равной мере наделенных чувствительностью, благоразумием и добродетелью» [12: 327].
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СПАДЩИНА ЗОЛАЇЗМУ В РЕЦЕПЦІЇ «СЕРДИТИХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ»
ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ СТИЛІСТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
У даній статті досліджується характер впливу літературної спадщини Еміля Золя
на творчість «сердитих молодих людей» середини ХХ століття. Тут розглядаються
витоки появи антигероя в англійській літературі та роль Золя у цьому процесі а також
підкреслюється значення документалізму, властивого натуралістичній манері Золя, для
формування установки молодих англійських реалістів середини ХХ ст. на абсолютну
об’єктивність (принцип «невтручання» автора в події).
Ключові слова: «сердиті молоді люди», антигерой, художній прийом, принцип невтручання автора
В данной статье исследуется характер влияния литературного наследия Эмиля
Золя на творчество «сердитых молодых людей» середины ХХ столетия. Тут рассматриваются истоки появления антигероя в английской литературе и роль Золя в этом
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процессе, а также подчеркивается значение документальности, свойственного натуралистической манере Золя, для формирования установки молодых английских реалистов середины ХХ ст. на абсолютную объективность (принцип «невмешательства»
автора в события).
Ключевые слова: «сердитые молодые люди», антигерой, художественный прием,
принцип невмешательства автора
The following article is the study of Emil Zola’s literary heritage influence on the works of the
«Angry Young Men» literary group in the mid-twentieth century. The origins of antihero emergence
in the English literature and Zola’s role in this phenomenon are under analysis. The significance of
Zola’s documentary naturalistic manner, which influenced the young English realists’ adherence to
absolutely objective attitude (the author’s non-interference principle), is emphasized.
Key words: «Angry Young Men», antihero, literary device, the author’s non-interference
principle
Письменникам групи «сердиті молоді люди», яких вважали представниками всієї англійської молоді 50-х років ХХ століття, вдалося чітко вловити настрої тогочасного суспільства, виступити з актуальними ідеями, виразити те, чого від них очікували. Однак, найважливішим досягненням письменників цієї групи на власне літературному терені можна
вважати введення в англійську літературу нового типу героя, а саме – героя, в якому навіть
не поєднуються діалектично добро і зло: він тяжіє радше до рангу «антигероя». Характер і
літературна ґенеза цього своєрідного героя і є предметом дослідження у даній статті.
На нашу думку, у впровадженні цього антигероя в літературний обіг відчувається
значний вплив золаїстської традиції, ще досить сильної у ХХ столітті. Твердження про
те, що Золя зміг передбачити у своїй творчості багато процесів та явищ наступного століття посвідчували багато літературознавців. Так, М. Владимирова визнає, що «творчість
Еміля Золя <…> багато в чому визначила тенденції розвитку європейського роману ХХ
століття» [4: 66]. Дослідниця конкретизує межі його впливу. На її думку, «…зв'язок від
Золя до реалізму ХХ століття опирається на глибинних, найважливіших властивостях
Золя як художника. Це перейняття гуманістичної традиції, пафосу пізнання об’єктивного
світу і ролі людини у ньому» [4: 74]. У цій же статті наводяться свідчення про те, що
Поль Лафарг у своєму дослідженні називає Еміля Золя новатором, який зміг проаналізувати «сучасні економічні організми-гіганти та їх вплив на характер і долю людей» [4:
71]. Ф. Наркир'єр, виступаючи у 1968 році на колоквіумі в Парижі, також звернув увагу
на той факт, що тогочасний розквіт документальної прози звертався саме до традиції
Золя [4: 74]. Можна зробити висновок, що визначення і тлумачення природи творчості
Золя як явища перехідної епохи може пояснити витоки багатьох тенденцій літератури
ХХ століття, зокрема і творчості письменників групи «сердитих молодих людей», про
що попередні дослідники проблеми не писали.
Саме у Золя чітко формується так «поширена в літературі ХХ століття відмова від героїв бездоганних, «прикладів для наслідування», відмова, поєднана з прагненням побачити як позитивних, так і негативних героїв у діалектичній складності, а також у спробі
детермінувати ці внутрішні хвилювання і вчинки» [7: 68]. Героями власних творів Золя
часто обирав людей, які не належали до класу, що генерував моральні ідеали: робітників,
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ремісників, шахтарів, прислугу. Письменник, за його власним виразом, ставив перед собою завдання «не лестити працівнику <…>, абсолютно точний реалізм…» [1: 512]
Відомо, що Золя прагнув цілком точно відобразити дійсність. Він ніби обирав великий шмат життя і відсікав усе, що було зайвим, усе, що могло завадити правильному, на
його погляд, сприйняттю. Художник ставив перед собою завдання «показати народне
середовище і пояснити цим середовищем погляди народу, яким чином в Парижі пияцтво,
розпад сім'ї, бійки, всіляке приниження і бідність витікають з умов існування робітників.
Одним словом, надати дуже точну картину народного життя з його брудом, його слабостями, брутальною мовою <…>» [1: 515].
Еміс, Вейн, Брейн, Осборн, Сіллітоу та інші одними з перших письменників доби
звернулись до зображення долі звичайної людини, представника нижчого середнього,
або ж і робітничого класу. На відміну від популярних на той час романів про заміські
будиночки, символу добробуту і процвітання, та ностальгічних зображень більш стабільної едвардіанської доби, «сердиті» письменники з мужністю представили сучасну їм
навколишню дійсність у реалістичних повоєнних барвах. Критики, які очікували хвилю
реакції письменників на тогочасну експериментальну, модерністичну творчість навіть
відчули, що реакція проти чуттєвості «зайшла занадто далеко» [14: 21].
Дійсно, такі літературні герої як Джим Діксон, Чарльз Ламлі, Джиммі Портер, Джо
Лемптон руйнують загальноприйняте уявлення про традиційну англійську стриманість,
підкреслену ввічливість та пристойність у вчинках і судженнях. Хоча вони виступають
позитивними героями на сторінках творів, і автори підтримують цих молодих людей у
спробах протиставити закостенілим упередженням неочікуваний справедливий погляд,
їх поведінка і моральні принципи далекі від загальноприйнятих норм і правил. Джим
Діксон знаходить компенсацію вимушеній присутності на вокально-інструментальному
вечорі професора у восьми пінтах пива, постійно корчить гримаси: «обличчя китайського мандарина» [12: 266], «позбавленого розуму селянина» [12: 271], «войовничого
марсіанина» [12: 292] та інші, що досить дивно для викладача університету. Він ледве
стримується, щоб не огріти професора «кулаком по носі» [12: 282], не закричати йому,
що він «старий гнійний жук» [12: 285] та, взагалі, веде подвійне життя: зовні стримане і
ввічливе, всередині ж злісне і уїдливе. Чарльз Ламлі перевертає таз з помиями на зятя нареченої, дивується, чому ніхто не додумається зістригти його дурнуваті вуса і «використати їх замість щітки, такої, які висять біля унітазу» [3: 17]; ображає її сестру, бреше старенькій домовласниці про свій рід занять; навіть займається контрабандою наркотиків.
П’єса «Оглянься у гніві» Осборна є фактично нестримним потоком образ і звинувачень,
які лунають із вуст головного героя. Джиммі Портер, здається, ненавидить усю свою
рідню, регулярно принижує дружину: звинувачує у тому, що «в її голові давно вже немає
ні однієї думки» [9: 8]. Портер зневажає її батьків: «Їх рід – це войовничі люди, такі як її
татусь і мамуся, – войовничі, зверхні, озлоблені» [9: 17]. Йому не подобаються всі і все,
єдиний, хто заслуговує поваги Портера – померла мати його друга, до якої він іде на похорон. Джо Лемптон Брейна зображений цинічним, послідовним кар’єристом, який на
шляху здійснення своєї мети не зупиниться ні перед чим. Лемптон різкий у судженнях,
нахабний за своїми претензіями. Подібно до інших «сердитих» героїв він зневажає всіх,
хто стоїть вище за нього на сходинках соціальної драбини, незважаючи на те, чи це їх
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особисте досягнення, чи перевага походження. Таку поведінку героїв «сердитих» пояснює прірва між можливостями і амбіціями цих молодих людей, їх прагнення звернути
увагу на самобутність, значущість людської особистості, яка не повинна обмежуватись і
визначатись походженням чи матеріальним статусом.
Ще у сучасній Золя критиці склалося стійке уявлення про нього як лише «про руйнівника, зосередженого тільки на негативних, похмурих, низьких явищах дійсності» [7: 61].
Багато відомих діячів того часу не розуміли прогресивних тенденцій творчості письменника, звинувачували його в заглибленні у непристойне. Так, Едмон Гонкур накинувся на
«Западню» Золя різко і безапеляційно, адже, на його думку, тогочасний роман повинен
був звертатися до вищих класів суспільства, «зображувати піднесене, прекрасне, духмяне» [1: 512]. Золя рішуче відкинув його доводи. Він був переконаний, що мистецтво слід
поставити на тверду наукову основу. Подібно науці, воно покликане вивчати лише факти,
адже саме з реальної дійсності черпає будь-який митець матеріал для натхнення. Подібно
як для науки не існує непристойних, низьких тем для дослідження, так і для художника
не повинно існувати заборонених сфер. Він має право «втручатися в будь-які сторони
життя, навіть у найбільш низькі, які раніше вважалися «неестетичними»» [2: 6].
Характерно, що подібне ставлення спостерігалося й до героїв «сердитих». Сучасні їм
критики та літературознавці, навіть письменники, представники старої школи, вважали їх
низькими, аморальними створіннями, які всім незадоволені, не дякують державі за нову
можливість освіти (до війни в англійських університетах могла навчатись лише незначна
кількість панівних верств населення). Симптоматично, що П. Палієвський, відтворюючи
атмосферу тогочасного відношення до «сердитих», пише, що «вони впали на Англію, наче
уеллсові марсіани. Це були жорстокі, злі і недобрі створіння. З довірливою допитливістю
приблизились перші критики до роману Еміса «Щасливчик Джим» і раптом побачили ворожі, повні ненависті очі. Новий герой зловтішно посміхався: він був задоволений з того,
що його не чекали» [10: 196]. Старий письменник Сомерсет Моем вирішив, що «сердиті» –
це «новий клас, який виступив на сцену. Це розумовий пролетаріат. Вони йдуть в університети не для того, щоб оволодіти культурою, а для того, щоб отримати роботу, і, отримавши,
займатися нею закотивши рукава. В них немає манер, і вони найсумнішим чином не здатні
сприйняти хоча б якісь суспільні норми. Їх уявлення про свято – піти в шинок і випити
шість кухлів пива. Вони підлі, злісні, заздрісні… Це покидьки» [10: 196].
Однак, герої «сердитих» вважають, що освіта не принесла їм нічого, окрім страждань, адже, хоча вони і наблизились до представників еліти, їх бідність та малозабезпеченість постійно нагадує їм про прірву між ними і так званою «золотою молоддю». Джо
Лемптон тільки і мріє про новенький «астен-мартін» тоді, як все було переважно по талонам; Джим Діксон не може дозволити собі викурювати більше однієї сигарети в день,
має одну пару пристойних штанів, та й взагалі викладає лише тому, що «будь-які інші
гуманітарні професії <…> все ще контролювалися так званою сіткою колишніх випускників паблік скулз та оксбрідж» [13: 12]; Джиммі Портер змушений жити з завідування маленькою кондитерською, що робить його життя ще більш нестерпним. На такому
ґрунті не може не з’явитись антигерой – людина, обурена обставинами, в які її вкинула
та ж сама держава, адже, по отриманні освіти у неї з’явилися амбіції, для реалізації яких
бракувало матеріальної основи – привілею представників вищих класів.
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Водночас герої «сердитих», на противагу величезному різноманіттю персонажів, що
пливуть за течією, не вміючи, не бажаючи їй протистояти, а часом навіть не задумуючись про таку можливість, бунтують проти існуючих обставин і умов буття, обурюються
загальноприйнятими позиціями, прагнуть змін і перетворень. Подібно до головних героїв романів «Жерміналь», «Ругон-Маккари», «Чотириєвангеліє» та ін., які вступають
у вперту боротьбу з несправедливостями і вірять у можливість їх подолання, Джим Діксон, Чарльз Ламлі, Джиммі Портер, Джо Лемптон та інші стають на шлях незгоди із
класовими упередженнями, обмеженням вільної волі та творчої активності особистості.
Аналогічно Етьєну Лантьє, обурені всі герої «сердитих», однак, вони не наслідують його
цілковито і повністю, а пропонують власне бачення проблеми та властиві лише їм методи боротьби із нею. Хоча «сердиті» письменники і переймають духовний супротив
позитивних героїв Золя, вони не дотримуються властивих йому революційних настроїв.
Подібні відмінності у трактуванні ролі особистості значною мірою випливають із історичних розбіжностей розвитку Великобританії і Франції. Еміль Золя створює настільки
революційні твори під іще досить значним впливом революції 1848 року. Бунт «сердитих» письменників обмежений у гучності реакції, не представляє собою політичний заклик до боротьби, однак відіграє не менш істотну роль у зверненні уваги до проблем, які
реально фігурували за тих часів і обставин.
«Сердиті» письменники не дотримуються натуралізму Золя і в тому, що сюжетнокомпозиційними центрами своїх романів обирають саме людський образ з його індивідуальною долею та суб’єктивною психологією. У творах Золя ж спостерігається «обмеження творчої свободи особистості. На передній план в його романах висувається не
особистість, але середовище матеріальне і соціальне, яке впливає на особу, що знаходиться під владою фізіологій» [6: 6]. Золя зводить людину до «всезагального механізму
природи», робить її рабом своєї біологічної сутності: спадковості і зовнішнього середовища, яке впливає на неї; в цьому позитивістському розумінні не відокремлювалися
природне середовище і середовище соціальне [2: 6]. Процеси та зовнішні умови у творах
«сердитих молодих людей», хоча і відіграють значну роль і багато в чому детермінують
поведінку героїв, зрештою, не виходять на передній план. Окрім того, «сердиті» письменники не зосереджуються на фізіологічній типології поведінки героїв, і, навпаки, виступають проти соціальної типологізації діяльності суспільства.
Головним художнім прийомом письменників групи «сердитої молоді» була, по суті,
його цілковита відсутність. Наслідуючи Золя-документаліста, Золя – першого співця
науково-точного подання факту реальності в літературі, «вони відчували повну відразу
до пишності, і тому стиль їх цілком простий, приємно контрастує з фолкнерівськими
незрозумілостями, що так довго приносили задоволення багатьом критикам і дуже не
багатьом читачам. Еміс, Уейн, Брейн та інші визнані зараз в усьому світі як письменники,
які вносять важливий внесок в аналіз сучасного життя» [5: 241].
Письменники групи «сердитих» не втручаються відкрито у розвиток сюжету, не вносять своїх відвертих оцінок явищ. На думку С.Н. Філюшкіної, відчуття невизначеності
авторського відношення до героя в тогочасному романі викликане в літературі XX ст.
«ускладненням самих форм розкриття авторської свідомості, що проявляло себе уже не
в відвертих коментарях розповідача, а інакшим, більш прихованим і опосередкованим
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шляхом, який вимагає від читача більшої активності, більш глибокого і свідомого проникнення в текст. Разом з тим очевидно, що саме по собі зникнення з роману автора, який
коментує, і відзначене ускладнення способів вираження авторської свідомості було значною мірою зумовлене і певними процесами у сфері ідеології. Серед них наша критика
вказує на традиції відмови деяких письменників приймати на себе роль судді <…> і на
нечіткість суспільно-політичної позиції ряду сучасних авторів, і, нарешті, на складність
самого життя, що часто вимагає далеко не однозначних оцінок» [11: 91].
На нашу думку, важливу роль у цьому явищі відіграло саме використання принципу «об’єктивної розповіді» Золя, який був прихильником недопустимості авторського
втручання, прямих оцінок автора. У своїх творах Золя прагнув залишатися лише безпристрасним спостерігачем, вченим, який протоколює факти. «Мій твір буде більш науковим, ніж соціальним. Я не хочу, як Бальзак, приймати рішення про людські справи, бути
політиком, філософом, моралістом», – писав Золя в замітці «Відмінності між Бальзаком
і мною» [2: 10]. В зіткненні сюжетних ліній і мотивів, в композиційних стиках, в експресивно забарвленій лексиці, в переплетенні лейтмотивів і лейтдеталей виявляються
справжні, з точки зору письменника, цінності, відкидаються хибні, ганьбиться зло і порок. Автор веде глядача без натиску і моралізації, і саме такий спосіб вираження авторської позиції виявився найбільш перспективним у прозі ХХ століття [8: 64].
Твердження про абсолютну відсутність автора на сторінках творів потребує ремарки.
Можна лиш погодитись із Ю. Ладигіним у тому, що «Золя не міг обмежитися <…> документальним і чисто об’єктивним зображенням дійсності. Він створював твори одухотворені особистістю письменника» [6: 13]. Естетичне відтворення дійсності відігравало
для Золя таку ж значну роль, як і для письменників групи «сердиті молоді люди». Вимогу
об’єктивності зображення тут не слід розуміти як сліпе преклоніння перед видимістю,
перед зовнішнім виглядом речей, адже навіть за відсутності відкритого коментарю автора, його ставлення до описаних подій і зовнішніх умов відчувається у твердженнях і
оцінках героїв, яким він симпатизує. Вустами Джима Діксона, Джиммі Портера, Чарльза
Ламлі, Джо Лемптона виносять вирок суспільним умовам того часу Кінгслі Еміс, Джон
Осборн, Джон Вейн та Джон Брейн, які ніби то відсутні у текстовій площині творів.
За висловом С. Брахман, «натуралізм для Золя – це мистецтво, яке відображає об’єктивну
реальність, мистецтво життєвої правди, яку він відстоював від всіляких нереалістичних тенденцій, починаючи від класицизму і романтизму і закінчуючи декадентством, який укріпився
протягом останньої чверті ХІХ століття» [2: 6]. Золя використовував принципи натуралізму
для найбільш точного, правдивого зображення життя Франції ХІХ століття.
«Сердиті» ж письменники ідуть тим же шляхом, хоча і обирають не фіксацію зовнішніх деталей, а узагальнення реалізму, адже вони прагнуть не лише до відтворення оточуючої дійсності такою, якою вони її бачили, а й прагнуть критично, а не в
об’єктивістському дусі, зобразити суспільство, що прямувало гігантськими кроками в
напрямку, де два паралельних світи багатства та бідності ідуть практично пліч-о-пліч,
в якому молода людина, отримавши освіту та не маючи грошей, не вміє віднайти своє
місце та зрозуміти своє призначення, і або впадає у розпач і гнів, або прагне досягнути
вищого становища будь-якою ціною, перетворюючись таким чином на антигероя, часто
несвідомо та не замислюючись над цим.
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САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ПИСЬМЕННИКА
(на матеріалі есеїв Чеслава Мілоша «Земля Ульро»)

В статье на основании анализа семантико-тематического аспекта текста определяются основные черты идентичности Чеслава Милоша, начертанные им в научнопопулярных ессе «Земля Ульро»: человек, призванный к творчеству (словесным заклинаниям), верующий, жаждущий «сокрушить врата Ульро» – создать для человечества
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модель более счастливой цивилизации. Автор, осмысливая собственную идентичность,
учитывает разные, влияющие на него, факторы, но более всего уделяет внимание культуроморфическим, то есть влиянию на его сознание литературных и научных произведений, в которых делаются попытки соединить научное и религиозное мировоззрение.
Ключевые слова: Чеслав Милош, идентичность, культуроморфический фактор, теократия.
У статті на основі аналізу семантико-тематичного аспекту тексту визначаються основні риси ідентичності Чеслава Мілоша, окреслені ним в науково-популярних есеях «Земля Ульро»: людина покликана до творчості (словесних заклинань), яка вірує, яка
прагне «зламати брами Ульро» – створити для людства модель щасливішої цивілізації.
Автор, осмислюючи власну тожсамість, враховує різні чинники, які впливали на нього, але
найбільше уваги приділяє культуроморфічним, тобто впливові на його свідомість літературних і наукових творів, що намагаються поєднати релігійне й наукове світобачення.
Ключові слова: Чеслав Мілош, ідентичність, культуроморфічний чинник, теократія.
The article, based on the analysis of semantic and subject aspect of the text, defines the
main features of Czesław Miłosz’s identity outlined by him in popular-science essays «Ulro
Land»: a man called to create (verbal incantations), who belief, who seeks to break «Ulro
gates» and create for mankind a model of happier civilization. The author, comprehending his
own being the same, takes into consideration various factors that influenced on him, but pays
the greatest attention to culturomorphic factors meaning influence upon his consciousness,
made by literary and scientific works trying to unite religious and scientific world view.
Key words: Czesław Miłosz, identity, culturomorphic factor, theocracy.
В есеях під назвою «Земля Ульро» (1977) Чеслав Мілош представляє читачеві особливості свого світобачення, прагне: «Закомунікувати себе по-можливості тожсамого з
собою істинним» [274]1.
Проаналізувавши семантико-тематичний аспект «Землі Ульро», можемо твердити,
що основною його ідеєю є щастя віри (у протиставленні до нещастя безвір’я) – це
одна із складових поетового розуміння щастя, яке можна виділити також при аналізі художнього ідіолекту2. Назва есеїв є вказівкою для визначення теми твору: змалювання
сучасної цивілізації, що страждає внаслідок втрати трансцендентального опертя. «Ульро, – пише Мілош, – це слово, позичене від Блейка, – пише Мілош. – Воно означає країну
духовних страждань, яких зазнає і мусить зазнавати скалічена людина (мається на увазі
духовне каліцтво – Н. С.). Сам Блейк не мешкав в Ульро, хоч мешкали там уже вчені,
прихильники філософії Ньютона, філософи, а також майже всі художники й поети. Так
само, як і їхні наступники в ХІХ та ХХ століттях, аж по сьогоднішній день» [48].
Мілош відносить себе до типу людей, для яких: «...Небо і земля – замало, які не
можуть жити, якщо не очікують іншого неба й іншої землі. ...Вони будуть вірити просто
тому, що прагнення, яке їх переповнює, не може бути висловлене жодною зі змінних
людських мов. І тільки одна мова відповідає найвищому законові людської уяви: та, якою
було укладене Писання» [273]. Не сприймаючи наукове заперечення Бога, прагне знайти
зародки такої науки, яка б не суперечила тому, що тривало тисячоліттями – цивілізаціям,
опертим на релігії.
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Щодо своїх релігійних уподобань не є нав’язливо агресивним: «Якщо хтось здатний
бути атеїстом, то повинен ним бути» [268], – зазначає. Утім, себе від такої постави відмежовує: «Моє екстатично побожне дитинство проминуло б, не залишаючи триваліших
слідів, якби я давно не зауважив, що не мені намагатися жити без вознесіння постійних
молитов до Бога... Я був типовою людиною, котра так улаштована, щоб вірити в метафізичні причини свого індивідуального існування, що раз вона живе, то була завчасу до
чогось покликана» [268]. Гарним спокоєм віри називає таку свою життєву позицію.
Аналізований текст не має чіткої структури. Його когеренцію [1: 294; 2: 260] витворює провідний мотив: «Ким я є». Визначення тожсамості здійснюється в координатах
історії культури й історії світобудовних ідей. Свої світоглядні перипетії наратор підпорядковує хронологічному принципові, розповідаючи про важливі постаті, ідеї, тексти в
тій черговості, в якій вони впливали на нього.
Неодноразово в тексті називає рід своїх занять: поет та історик ідей, – підкреслюючи
тим самим, що не є філософом. Окреслює основну антиномію ідентичності: польський
поет, закинутий у цивілізацію, неспівмірну з сільськими, або ж провінційними, звичаями
власного дитинства й молодості [251]; визначає джерела творчості: «Якби мене запитали, звідкіля походить моя поезія, я б відповів, що з дитинства, а отже, з колядок, з літургії
травневих богослужінь і вечерень, а також із Гданської Біблії, єдинодоступної тоді. ...З
пісні ангела-хранителя «Дзядів»» [254].
Про те, що не є «звичайним їдоком хліба, а обранцем муз», який покликаний, і про
суть свого покликання, нагадаємо, не раз висловлювався в поетичних текстах, зокрема,
й у такий спосіб: «Речі прославляти – тому, що вони сущі».
Особливу схильність зачаровуватися красою речей цього світу відкрив у себе ще
в ранньому дитинстві: «Мені було шість років, коли мамуся купила мені на ринку ...
дерев’яну білочку. Дешева іграшка. Але саме завдяки їй дано мені було пізнати силу Ероса, так що якби навіть ніколи пізніше я не дивився на обличчя гарної жінки, розбурхуваний, роз’ятрюваний зсередини невідомо навіть яким прагненням, і чи прагненням, я умів
би нині укласти гімн во славу сильного бога» [46]. Наводить подібні приклади пізніших
випадків любовного захвату красою і серед них – стосовно поезії Вільяма Блейка, коли
вперше познайомився з нею під час Другої світової війни в окупованій Варшаві.
Саме в такому контексті звертає увагу на ще одну визначальну рису своєї натури,
або ж тожсамості, яку трохи згодом категорично окреслить: я – антифрейдист. Про перебільшення Фрейдом і його послідовниками ролі сексуального потягу в житті людини
також пише образно: «Сексуальний потяг, його сублімовані вияви і так далі, в той час як
усе навпаки, бо де вже там примітивному потягові рівнятися з могутнім, владним божеством, що жартує з наших розмов! То нібито рікою з багатьма нуртами несеться навальна
стихія, яка, до того ж, усе нові нурти собі прокладає, і при цьому один із них подавати
як причину решти» [46].
Впливом могутнього еросу, особливою закоханістю митця у світ пояснює також своє
покликання – служити словесним заклинанням. Використовуючи парафразу «словесні
заклинання» на окреслення поезії, вказує таким чином на давні джерела мистецтва слова. Автор відносить людей словесних заклинань до певного людського виду. «Пристрасність читання й писання заслуговували б на окремий трактат про дорогу в тому значенні,
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в якому це слово вживають даоїсти. Існує вид людей більше змушених до обрання цієї
дороги, ніж інші, це означає, що дійсність занадто їх ранить, поки вона хаотична, неохоплена, тому вони мусять постійно впорядковувати її і перекладати на мову. Цей рід не
з’явився принаймні з винаходом друку...» [63].
Ідентифікуючись як людина, що є покликаною і вірує, Чеслав Мілош підкреслює важливу роль у формуванні свого світогляду літератури, і не просто красного письменства,
а того, яке містить певну обітницю: «Залежить мені на свободі, тобто на тому, щоб мати
право почитувати засадничі тексти з різних століть: чи буде то св. Августин, чи Паскаль,
чи Блейк. Інтелектуально Блейк і Сведенборг для мене важливі, але вони не означають
жодного радикальної зміни стосовно того, що цінував до них. Нитка, яка поєднує різні
мої фази, тобто впливи, яких я зазнавав, – це католицька догматика, Ст. Бжозовський, О.
В. Мілош, гегельянство в особі мого приятеля Тадеуша Кронського, Сведенборг, Сімона
Вайль, Шестов, Блейк. Тією ниткою є мій антропоцентризм і відраза до природи» [169].
Власне, йдеться про тексти, в яких поет віднаходить споріднене для себе транцендентне сприйняття світу. Мілош здійснює своєрідні контрастивні зіставлення картин світу:
своєї – зі світобаченнями інших митців, виявляючи, чому й чим він відрізняється від
багатьох сучасних йому письменників. Порівнює власну творчість із контрастною – Вітольда Гомбровича й Самуеля Бекетта, віднаходячи щось спільне і в антиподів. Скажімо,
поділяє думку Вітольда Гомбровича про те, що людство рухається до кращого, в сенсі
розширення свідомості. Однак, передовсім підкреслює різниці: «Моя людина вільна, бо
усамітнена, вона хазяйнує собою обережно, далека від радикалізму ніщоти, як у Бекетта,
а також відрізняється від людини Бекетта тим, що не з’являється нізвідкіля і є вдячна
традиції» [254]. Митець ніби уводить власний художній світ у парадигму споріднених
світів – своїх духовних батьків, як він їх називає: Оскара Мілоша, Емануеля Сведенборга, Вільяма Блейка, Адама Міцкевича, Федора Достоєвського, доповнюючи ряд своєю
сучасницею, близькою по духу мислителькою Сімоною Вайль.
Цікаво, що до засадничих текстів, які впливали на нього, відносить авор і поему
«Пан Тадеуш» Адама Міцкевича, котру прочитує як теодицею – виправдання Господа,
що створив лад землі-саду, зображеного у творі.
Детально розглядає бачення світу Блейком, згідно з яким чотири складники людини
– тіло, уява, почуття й розум – вже не мають гармонійного поєднання. Коли гору взяв
гіпертрофований розум, людина стала тінню, витвором випадку, що занепадає в небуття.
Мілош захоплюється Блейковим уявленням про сотворіння світу як про наслідок катастрофи в Людині Предвічній, як про вислід порушення гармонії чотирьох складників
психіки, серед яких лише один, розум, стає сатаною й архітектором всесвіту.
Відтак згадує погляди швейцарського психолога К. Юнга (1875 – 1961) на релігійну
потребу як вроджену, подібно до голоду й сексуального потягу, і його розуміння чотирьох складників людини: Юнг, котрий вважає Отця, Сина і Духа символом індивідуума,
доповнює трійцю злом – Сатаною.
Аналізує твір Федора Достоєвського «Брати Карамазови» і доводить, що в романі
присутній пізніший різновид захисної тактики християнства, застосовуваної спершу
Сведенборгом і Блейком, а також експлікує символіку постатей чотирьох братів, співвідносну з чотирма складовими психіки, названими вище.
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Переконаний у живучості єретичної релігійної думки, герметичних знань, що сягають
углиб історії: до піфагорійців, ордену тамплієрів, християнізованої Кабали, – скептично
оцінює заскорузлість, минущість ортодоксальних релігій. Обстоюючи потребу єдності
науки і релігії, наголошує, що нещастя сучасної людини, її духовна пустка й ізоляція, як і
зловорожий характер усієї цивілізації, мають причиною науку й філософію віку Розуму.
Заглиблюється в аналіз творчості свого далекого родича, французького поета Оскара
Мілоша. Звертає, зокрема, увагу на наявність містичного різновиду теорії відносності в
його світобачені, а також вказує на осердя його метафізики – провідну роль ритму у всесвіті, що виявляється, скажімо, в ролі сакральних танців різних релігій (що, як відомо,
викликають транс, а інакше – єднання з вищими станами буття), у функції мови Святого
Писання, що теж є ритмічною. Зазначимо, що психологія релігії початку ХХІ століття, виводить ритмічні рухи ритуалів первісної людини з ритуальних рухів, притаманних
також тваринам, коли вони перебувають у так званих амбіваленитних станах: страху і
великого бажання водночас [3, с.31], – однак, тварини ще не мають уяви.
Мілош називає творчість родича медитацією кабаліста, а саму Кабалу вважає медитацією
над таємницею зв’язку Бога зі всесвітом. «Є вона теозофією. Належить до великих перемог
людської уяви в тій цивілізації, яка основується на єврейських і грецьких першоелементах.
Кабала – це витвір взаємовпливів єврейського гностицизму і неоплатонізму» [215]. Кабалу,
як і писання численних християнських герметиків, називає взірцями високої поезії. Як високу трактує також поезію і творчість Оскара Мілоша, картина світу якого містить уявлення
про створення всесвіту шляхом жертви, складеної найвищою любов’ю; рух матерії ж уявляється французькому митцеві як аналогія до руху безтілесного світла, що створило всесвіт.
Автор не сприймає більшість течій сучасного йому мистецтва, які покликаються на
право показувати тваринні потреби й потяги людини. Наголошує, що коли рештки заборон зникли, у менш вибагливих жанрах літератури запанувала цілковита свобода сексу й
жорстокості. Так само, вважає, зникли заборони у метафізичній сфері, які оберігали почуття вірян від поганьблення священного. «Блюзнірство є природним для однієї частини
людського духу, яку я вважаю нижчою», – заявляє Мілош.
Наукові уявлення про створення світу розглядає як причину ерозії теологічної мови.
Адже формований наукою розум уже не може послуговуватися такими категоріями, як сотворіння, первородний гріх, втілення, воскресіння тіл. Конфлікт між наукою та релігією
називає історичним явищем, притаманним певній фазі історії людства, десь від XVI століття по ХХ включно. Утім, прогнозує поворот у науці, який цей конфлікт усуне. [232].
Скажімо, про релятивізацію простору й часу Ейнштейном висловлюєтся як про відкриття, яке визволило уяву. Натхненням Духа Святого, слідом за Оскаром Мілошем, називає уяву. Зізнається, що в молодості багато перейняв із віри Оскара Мілоша в далеку
щасливу еру людства. Ця віра підтримувала його в різні хвилини розпачу протягом життя. Власна візія майбутнього митця розвинулася з поглядів Оскара Мілоша, на зразок
таких: «У майбутньому відбудеться повернення науки до принципів алхімії, тобто теорії
архетипів і закону аналогії, велика схизма буде вилікувана і буде поновлено зв’язок між
релігією, наукою, філософією та мистецтвом».
Визначаючи суть сучасної цивілізації, використовує метафору Самуеля Бекетта – назву його п’єси «Кінець гри». «Уява від XVIII ст. намагалася боронитися, замикаючись у
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своїх володіннях літератури й мистецтва, усе більше вправляючись у багатошаровій іронії, але прийшов час, коли її поцілили зсередини й позбавили будь-якого онтологічного
опертя. Кінець гри – це кінець літератури й мистецтва, а оскільки вони завше супроводжували цивілізацію, то й заразом – кінець цивілізації» [248].
Не раз підкреслює в есеях, що краще зрозуміти себе допоміг досвід викладача. Його
переконання, що існує добро і зло, американські студенти сприймали як погляд надзвичайно реакційний, адже вважали всі вартості відносними: варто змінити суспільство –
зміниш людину. Польський професор умів своїм студентам заперечити. Він доводив, що
особливе відчуження людини як розуму накладає на неї незвичайні обов’язки. Хай добро
і зло не мають жодного обґрунтування, тим дорожчі вони, бо виключно людські, бо є
викликом, кинутим антилюдській пустці і їх потреба закорінена в людині. Бо людина заслуговує, окрім подиву, на велике співчуття й тим більше, що поспівчувати їй може лише
людина. Такі погляди пропагувала видатна мислителька ХХ століття Сімона Вайль. Мілош вказує, що курс про маніхеїзм був значною мірою її особі та її симпатії до середньовічних маніхейців (катарів або альбігенсів) присвячений. Сімона Вайль імпонує йому
своїм баченням величезної дистанції, яка відділяє добро від необхідності. Уся природа
(читай необхідність), за С. Вайль, хай і жорстока в наших очах, але вона невинна. Людство ж перебуває понад невинністю природи, водночас воно сковане її законами, тому
тужить за добром, що є не з «цього світу». Людина мусить розуміти Бога як усунутого,
неприсутнього, а водночас вірити у Його провидіння й втручання.
Виправдовуючи свою релігійну поставу щодо світу, Мілош захищає суспільні структури, що оберігають людину від потрапляння у крайнє зло. Приділяє увагу католицизмові як елементові польської культурної оригінальності. Однак, ідентифікує себе пердовсім
в контексті європейської культури, яка заполонила собою світ. «Є незаперечною істиною,
що сучасна наука й техніка, яку вивчають люди усіх земних рас і племен, є витвором
маленької Західної Європи з кордонами, що більш менш накладаються з межами костьольної латини». [271].
Будучи приналежним до польської літератури – як митець, критик, викладач, вдається
до спроби визначити її найглибшу суть, її призначення. Покликається на месіанські ідеї
романтиків, пов’язані з очікуванням Ери Духа, відтак її функції і впливи виводить далеко
за межі національних і навіть європейських [274]. Нагадує, що відносив себе до катастрофістів, які в 1918-1939 рр. були найбільш близькі епосі романтизму саме своїми есхатологічними очікуваннями. Нагадаємо, що Мілош розуміє есхатологічність не просто як кінець
світу, а як кінець, після якого народжується новий, кращий світ – вік віри й сили.
Отже, реконструюючи визначальні риси поетової тожсамості за науковими есеями
«Земля Ульро», помічаємо, шо автор висвітлює різні чинники, які його формували: геопсихічний (пов’язаний з природним середовищем його малої батьківщини), геополітичний (вплив соціально-політичних факторів ХХ століття), але найбільше культуроморфічний (вплив соціокультурних факторів, передовсім літературних текстів), не залишаючи
поза увагою й глибиннопсихологічні моменти [4, с. 50].
Окрім осмислення власної тожсамості, метою написання аналізованих есеїв було,
як зазначалося, прагнення «зламати брами Ульро», знайти вихід із країни страждань і
відшукати шлях до іншої землі, іншого людства. Прагнення, хай подібне до дитячих
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фантазій, коли хлопчиком малював вигадані ідеальні країни, але не наївне. Адже кожен
справжній митець зберігає в своїй душі дитинність. Іншими словами, Мілош у «Земілі
Ульро» робить спробу створення прогнозу щасливішої цивілізації.
Ще в молодості, як пише, почав помічати, що з усією літературою, а також з
усією епохою, «відбувається щось погане». Зміни стають особливо помітними в час
романтичного перелому європейської культури, коли сталося роздвоєння на світ науковий – законів, і внутрішній – світ людини. Тоді виникає феномен відчуженого
розуму – атрибут мешканця інфернального міста, антипода гармонійного всесвіту.
Мілош трактує відчуження людини в сучасному світі не лише в соціальному, а передусім у трансцендентномі сенсі: як відчуження від раю-едену. У такому розумінні
справжня вітчизна людини залишається в минулому, а сучасний її стан – це вигнання.
Майбутнє бачить, слідом за Блейком, Сведенборгом, Оскаром Мілошем, як радикальне відновлення, а порятунок – у віднайденні іншого образу людини і світу, ніж той,
який після ХVІІІ ст. пропонують наука й література, живлена нею. Тому не випадково
закінчує книжку візією прийдешнього: «Якщо б то була теократія в парі з далеко
просунутою децентралізацією.. І дружнє змагання народів (з яких кожен, навіть найменший, потрібний, бо разом вони, ніби барви веселки, як про це мріяли польські
романтики) мусить колись вийти з фази сьогоднішньої пародії. Тож не вважатимуть
нашою помилкою, що ми вміли, чи хотіли вміти, писати польською, угорською чи
чеською і несподівані багатства будуть у кожній з цих літератур віднайдені» [280].
Нагадаємо, що теократія – це форма державного правління, за якої політична влада
належить духовним особам.
Узагальнюючи, можемо твердити, що автор сприймає себе передовсім митцем, покликаним бути свідком і рятівником сучасної цивілізації.
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КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО КОБЗАРСТВА У ФОРМУВАННІ
СОЦІАЛЬНОГО ОБРАЗУ КОЗАКА
Статья посвящена истории украинского кобзарства, его коммуникативной роли в формировании социального образа казака.
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свободы.
The article is dedicated to history of Ukrainian Cossacks, its communicative role in forming of
a social image of a cossack.
Key words: Cossacks-lute players, function, collective experience, protest and freedom spirit.
Унікальним явищем в історії української культури є кобзарство, що виникло за порогами Дніпра в ХІV-ХVІ ст., з необхідності задоволення потреб бойового життя козацтва і містило в собі могутній державотворчий потенціал, було виразником і збудником
волелюбних прагнень народу. Саме завдяки кобзарям збереглися безцiннi перлини козацького фольклору (думи, балади, пісні), якi мають духовне значення при формуваннi
свiтоглядних позицiй, історичної пам’ятi молодого поколiння.
І хоча кобзарством цікавилися українські та зарубіжні вчені (М.Максимович,
П.Чубинський, П.Житецький, Г.Хоткевич, К.Квітка, Леся Українка, М.Лисенко,
Д.Яворницький, К.Грушевська, Ф.Колесса, Л.Білецький, Ф.Лавров, Б.Кирдан, О.Правдюк,
А.Білий, І.Шаповал, І.Немирович, В.Кабачок, С.Баштан, Б.Жеплинський, К.Черемський,
В.Балушок, М.Долгов), та все ж до цього часу – це остаточно не вивчена сторінка народної творчості. Визначити комунікативну роль кобзарів у формуванні соціального образу
козака і є метою даної статті.
Вивчення історії кобзарства дає підстави стверджувати, що саме Запорозька Січ стала осередком розквіту творчих можливостей ордену лицарів, для яких «шабля – його
хрест, перемога – його Бог, а пісня є його молитвою…» [1: 281] Своїм іменем і серцем
козак ніс волю, і свідомість волі зробила з нього воїна і поета. Він став зразком творчого
генія. Тож, саме козаки-кобзарі – творці і носії фольклорної пам’яті, представили світові
високохудожні твори козацького фольклору, засвідчили, що для українців козакування
стало основним промислом існування, бо вони захищали інтереси не лише окремо взятого народу, а й усього слов’янського світу. Їх військовий спосіб життя зумовив виникнення своєрідної пісенності, що задовольняла естетичні смаки українців, розповідала
про типові моменти козацької обрядовості, представила світогляд козаків, возвеличила
їх смерть в ім’я утвердження свободи, віри і братерства.
Виключно кобзарями ставали, як правило, колишнi козаки, якi постраждали вiд
ворогів пiд час битв чи в полонi, або ж cтapi козаки, якi не могли вже воювати, але
залишались вiрними духу козацтва. М.Цертелев один iз перших звернув увагу, що
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козацькi твори мають своїх «рапсодiв, переважно нещасних, позбавлених зору» [2:230].
Цiєї ж думки притримувалися П.Житецький К.Грушевська, Ф.Колесса, Д.Яворницький.
Отже, iсторично цi спiваки походили з маргiналiй – низiв суспiльства. Уci без винятку були калiками, найчастiше – слiпцями, якi приреченi були на глибокi страждання,
а отже спроможнi були по-справжньому відчути правду минулого, історичну правду.
М.Максимович у передмовi до збiрки українських пiсень 1849 р. увиразнював думку про те, що український кобзар не був забавником i скоморохом, як це було в перiод
княжої доби. Засудженi долею, позбавленi paдocтi життя, кобзарі занурювались у світ
внутрiшнiй, у світ iдей, в глибини iсторичного факту. По шляху особистого терпiння їх
душа була витончена, вразлива на людське горе, нацiональну кривду. І цi вci свої переживання прибирали в мистецьку форму, передавали слухачам, примушуючи їx реагувати,
вiдчувати власний бiль i бiль народу. 3 емоцiйною насиченiстю, експресивнiстю вислову
доносили слухачам свої враження та спогади про козацьке життя. Це були фiлософи,
вчителi-моралiсти, провiдники нації. Їх звання вимагало вродженого таланту, гарного
голосу й музичної освiти. Вони пiднiмали нацiональну свiдомiсть народу, вселяли вipу
в перемогу над iноземними загарбниками. Так, у 1805 роцi вперше В.Ломиковський вiд
«кращого рапсодiя» Iвaнa записав тринадцять козацьких дум i три пiснi. Козацька доба
в уснiй народнiй творчостi вiдбила iсторичнi вимiри свiтогляду українських кобзарiв,
їх принципи, переконання, пiзнания, iдеали й норми. Словом, синтез iнтелектуального
й емоцiйного настрою епохи. Народні співці стояли на висоті народно-національного
саморозуміння, представником якого в свій час було козацтво, – на висоті ідеалів козацького життя з його гучною славою, з його недовготривалою волею і зрадливою долею. Представником i захисником народу, його свободи був козак, i в цьому словi полягає основний нерв поетичного настрою. Як вiдзначав П.Житецький «i пiсля падiння
козацтва слово це залишилося в народних пiснях у значеннi не стiльки воїна, скiльки
вiдважного доброго молодця i взагалi люб’язної народному серцю людини… Саме слово
козацький для нього рiвнозначно було з словами: рiдний, свiй, тому він вживає це слово
для того, щоб вiдрiзнити своє вiд чужого: козацька земля, вipa, душа, голова, козацьке
тiло, козацькi церкви, шляхи, торги, рiки. Але незалежно вiд цього козацького свiтогляду,
він почуває в собi здатнiсть вiдгукуватися на вci радощi i прикрощi козацького житrя
живим творчим словом, у якому чуються найрiзноманiтнiшi й до того ж складнi почутrя:
є в цьому словi вci вiдтiнки cмixy, як i вci вiдтiнки горя, що переплелися мiж собою в
найрiзноманiтнiшi сполучення. Це слово мiг сказати тiльки спiвець, який засвоїв певний
метод думки й почуггя, той метод, який виробляєтъся пiд впливом культурної звички до
самоспостереження, до аналiзу пережитого i передуманного» [2:198 – 200].
Кобзарі є духом протесту і свободи нації, що культивують пам’ять про сміливих і
статечних борців в душі кожного українця. У козацьких думах, пiснях, легендах i переказах вони уславлюють образ козака, що є символом лицарства, уособленням кращих
моральних рис: палкого патрiотизму, вiдваги, смiливостi, вiдданостi своєму народовi,
рiдному краєві. У репертуарi народних спiвцiв герої козацького фольклору – переважно
вiдoмi iсторичнi осо6и, що стали на чолi народу: Нестор Морозенко, Iвaн Сірко, Семен Палiй, Богдан Хмельницький та iншi. Вони зображенi кобзарем як iдеалiзованi,
типізованi, схематизованi, окреслюють не просто певний тип, а нацiональний тип
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героя, який концентрує в собi риси i козака-бiдняка, i козака-гетьмана, що є уособленим героїзму, мужностi, доблестi селянсько-козацьких вiйськ: козака-носiя народиих
традицiй, козака-месника, козака-ватажка, козака-охоронця, а також козака-жертву та
жiнку-6ранку. У роздумах кобзарів частiше всього проривається гаряче почуття. Не завжди спокiйний спiвець бере надто живу участь в зо6раженi долi cвoїх героїв. Biн paдiє,
коли вони торжествують, i страждає, коли вони гинуть. Кобзар звертає увагу на те, що
герої вiдчувають глибоку впевненiсть у перемозi над ворогом, бо сила їх – у тісному
зв’язку з народом. Поряд з образом козака в козацькому фольклорi представлений образ червоної калини, що символiзує становище поневоленої України. При цьому кобзар
наслідує традиції княжих співців, використовує архетипний образ коня (який може говорити людською мовою, плаче над убитим козаком, просить прокинутись), сивої зозулi
(розповiдає козаковi, що дiється вдома, вiд нього несе звiстку рiдним), ворони, сороки;
персонiфiкованi образи сил природи, дерев. Важливу роль у художньо-образнiй системi
козацького фольклору вiдведено метафорицi (битва асоцiюється з бенкетом, виснажлива
битва змальовується як спорудження мостів чи греблi, поле бою-у виглядi зораної рiллi,
смерть козака- вiнчання з могилою).
Народнi спiвцi представили комплексну систему поглядiв вiд морально-етичних до
свiтоглядних, на визначення мiсця козаків у cвіті, поширюючи серед народу козацькі
думи та пісні («Івась Удовиченко, Коновченко», «Козак Голота», «Іван Богуславець» та
ін.). Як визначав Д.Яворницький: «Козацькі кобзарі – це те саме, що французькі трувери,
німецькі мейстерзінгери, сербські сліпчаки-піваки; вони завжди були бажаними гостями
для козаків, бо кобзар «по всьому світу вештаються і долю співає». Крім того, кобзар у
запорожців був охоронцем заповітних козацьких переказів і всіх військових «звичаїв»:
він знав, як чинили суди в козаків по-старовинному; як ділили землі; як вибирали старшину, як і коли споряджували морські чи сухопутні походи проти ворогів» [3:45]. Отже,
кобзарi виконували роль функцiї свiдка, що є втiленням колективного досвiду народу,
оскiльки це правдивий й священний досвiд, який переживається, а потiм переповiдається
кобзарем з емоцiйно-психологiчним свiтовiдчуттям. При цьому, він позбавлений фальшивих критерiїв суспiльної оцiнки та впливу влади. Народнi спiвцi виконували і ритуальну функцiю, повнiстю емоцiйно зливаючись з твором, який виконували. При цьому
вони лише вiдтворювали вiдоме, спонукаючи реципiєнтiв до створення нового бачення.
Кобзарi були не лише творцями i виконавцями козацького фольклору, але й носiями духу
протесту та свободи українців. Вони стояли на ступенi нацiональної самосвiдомостi,
сполучали в собi селянсько- простонароднi i козацькi культурно-народнi елементи, вносячи у свої твори метод народнопоетичного уявлення, що випливає з індивідуальних
особливостей українського народу. Особливiстъ цих творiв була зумовлена не лише тим,
що вони нi на мить не вiдриваються вiд iсторичного життя, а що вони є виявом творчого домислу художника. Ця ознака не знижуе правдивостi твору, а надає йому бiльш
викiнченого i народного характеру, в яких виведенi iсторичнi особи i розказанi iсторичнi
подiї козацької доби. Отже, свiтобачення козаків-кобзарiв – власний художнiй світ,
що тримається на інтелектуальному й емоцiйному досвiдi особистостi, що iсторично
вiдмежувалася вiд колективу. Їx творчiсть була продиктована цiлiсним розумiнням світу,
пiзнанням самих себе, оцiненням своїх комунікативних можливостей.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
УДК 811.161.2’255 (048)

Караневич М.І.
(Тернопіль, Україна)

ПЕРЕДАЧА НЕПРЯМИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У ПЕРЕКЛАДІ
У статті розглянуто особливості непрямого мовленнєвого акту як мовного явища,
проаналізовано використання різних типів прагматичних трансформацій для забезпечення адекватної передачі комунікативної інтенції мовця у перекладі.
В статье рассматриваются особенности косвенного речевого акта как языкового явления, проанализировано использование разных типов прагматических трансформаций для
обеспечения адекватной передачи коммуникативной интенции говорящего в переводе.
The article deals with the peculiarities of indirect speech acts as a language phenomenon
with focus on different types of pragmatic translation transformations used to achieve adequate
rendering of speaker’s communicative intention.
Численні помилки у передачі мовленнєвих актів у перекладі часто призводять до значних непорозумінь. Непрямі мовленнєві акти становлять певні труднощі для перекладача, адже необхідно досконало володіти іноземною мовою та бути ознайомленим з реаліями народу, що нею спілкується, для того, щоб спочатку правильно «розкодувати» зміст
висловлювання, а потім перекласти його з врахуванням лінгвістичних та національнокультурних особливостей обох мов. Разом з тим, якісний переклад вимагає досягнення
комунікативно-прагматичної рівноцінності текстів оригіналу і перекладу.
Метою дослідження є встановлення способів передачі непрямих мовленнєвих актів
на прикладі твору Джерома Девіда Селінджера “The Catcher in the Rye” та його українського перекладу «Над прірвою у житі», здійсненим Олексою Логвиненком.
Свої класифікації мовленнєвих актів запропонували такі науковці як Дж. Остін [1],
Г.Г. Почепцов [2] та В.В. Богданов [3]. Проте, для аналізу шляхів передачі непрямих мовленнєвих актів у англо-українському перекладі у нашому дослідженні використано класифікацію Дж. Серля [4]. Науковець виділяє п’ять основних ілокутивних сил: асертив,
комісив, директив, експресив, декларатив [4: 194]. Мовленнєвим актом, за визначенням
Н.Д. Арутюнової, є одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається
в рамках прагматичної ситуації [5: 412]. Тобто, для розуміння тексту важливими є такі
фактори як суспільні відносини, ступінь довіри між мовцями, місце проживання, стать та
соціальний статус, кількість учасників розмови, спосіб передачі інформації (письмовий,
усний), тематика тексту (побутова чи фахова) [6: 146]. При цьому, Е.Л. Григорян наводить типи мовленнєвих актів, для яких існують стандартні форми, наприклад, для привітань, прохань, вибачень, вдячності [7: 13]. Їх значення не зводиться до прямого значення
одиниць, з яких вони складаються, а залежить від ситуації вживання. Тому в їх перекладі
слід опиратися не на семантику, а на прагматичне значення фрази [7: 13]. Це стосується
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усіх непрямих мовленнєвих актів, оскільки в них порушене співвідношення між наперед
спланованою функцією та формою реалізації [8: 263], а тому співрозмовник повинен
розпізнати не лише лінгвістичне значення висловлювання, а й те, яке значення вкладає
у нього мовець [9: 228]. Досліджуючи прагматичні та семантичні аспекти спілкування,
В.В. Богданов зауважив, що застосування непрямих мовленнєвих актів характерне для
комунікації освічених людей: слухач (перекладач) повинен бути відповідного інтелектуального рівня, щоб зрозуміти підтекст сказаного [3: 21]. Замість прямого нав’язування
думки адресату, його втягують у процес розгадування, чим демонструють віру в те, що
він здатний зробити правильний висновок з розмови [10: 179]. Відзначимо, що ілокуція
висловлювання виявляється у просодії мовця, через лексичні одиниці, час та спосіб дієслів, загальні енциклопедичні знання, знання власне мови та розмовних кліше [11: 41].
Можливим також є неспівпадіння мовленнєвих формул у різних мовах, що може призвести до неправильної інтерпретації тексту [7: 13]. Окрім того, В.І. Карабан зазначає
про існування не лише культурної обумовленості деяких принципів, що впливають на
використання визначених непрямих і прямих мовних актів при організації їх у дискурс, а
й етномовної. А отже, навіть у межах однієї культурної традиції можуть існувати особливості організації мовленнєвих актів у мовному спілкуванні носіїв різних мов [12: 362].
Досліджуючи непрямі мовленнєві акти, А.С. Кравець зазначив, що вони є запланованим відхиленням від стандартної моделі комунікації. Це виявляється у тому, що буквальне значення сказаного порушує або семантичне узгодження, або недотримання постулатів мовленнєвого спілкування, або невідповідність контекстних умов спілкування
[13: 20]. За визначенням Дж. Серля, непрямий мовленнєвий акт є висловлюванням, у
якому один ілокутивний акт здійснюється шляхом реалізації іншого [4: 193]. Досліджуючи непрямі мовленнєві акти у перекладі, В.І. Карабан зауважив, що між видами і типами
мовленнєвих актів в різних мовах немає однозначної відповідності. Так, виділяють такі
співвідношення між видами мовленнєвих актів одного типу в різних мовах: мовленнєвий
акт одного виду в українській мові відповідає мовленнєвому акту того ж виду в англійській мові; мовленнєвий акт певного виду в українській мові відповідає мовленнєвому
акту іншого виду в англійській мові; прямий мовленнєвий акт відповідає непрямому
мовленнєвому акту чи навпаки [12: 361]. Застосовуючи останнє з наведених співвідношень, перекладач повинен пам’ятати, що внаслідок прагматичного транспонування, що
призводить до утворення непрямих мовних актів, ілокутивна сила їхніх пропозицій може
змінюватися в двох основних напрямках: послаблення чи посилення [12: 363]. Таким
чином, один непрямий мовленнєвий акт може мати дві ілокутивні сили. [14: 195]. Для
того, щоб переклад був вдалим, перекладач повинен знайти відповідник висловлювання
у мові перекладу на усіх рівнях: локутивному, ілокутивному, перлокутивному. Якщо це
неможливо, то слід здійснити переклад на одному з цих рівнів, при цьому метою має
бути зрозуміле завдяки контексту висловлювання, з якого можна вивести перлокутивну
інтенцію [15: 4].
Що стосується типів прагматичних трансформацій, пов’язаних з непрямими мовленнєвими актами, В.І. Карабан [12: З63] виділяє: 1. заміна одного непрямого мовного акту
іншим непрямим актом з дещо іншою ілокутивною силою; 2. заміна непрямого мовленнєвого акту прямим із тією ж ілокутивною силою:
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Listen, if you’re gonna smoke in the room, how
‘bout going down to the can and do it
[16: 22]?		
(непрямий директив)

Слухай, коли вже тобі так
свербить покадити, катай
у гальюн [17: 22].
(прямий директив);

Do you mind getting me my frock [16: 51]?
		
(непрямий мовленнєвий акт прохання)

Зробіть ласку, подайте мені 		
сукню [17: 52]!
(прямий мовленнєвий акт прохання).

– What a thing to say. Want me to wash your
mouth out with soap [16: 23]?
		
(непряма погроза)

Ого, якої заспівав! Ось я зараз
наколю тобі за такі слова язика 		
[17: 23]!
(пряма погроза).

3. заміна прямого мовленнєвого акту непрямим з тією ж ілокутивною силою; 4. заміна непрямого мовленнєвого акту однієї ілокутивної сили прямим мовленнєвим актом з
дещо іншою ілокутивною силою:
What we could do is tomorrow morning
We could drive up to Massachusetts and
Vermont, and all around there, see [16: 68].
		
(непряма пропозиція)

Зробимо так: завтра вранці
поїдемо до Массачусетса й
Вермонта – покатаємось, те,се
[17: 69].
(констатив);

5. заміна прямого мовленнєвого акту з однією ілокутивною силою непрямим мовленнєвим актом з іншою ілокутивною силою:
Watch your language, if you don’t
mind [16: 38].
(директив)		

Як ви зі мною розмовляєте [17: 38]?
(непряма догана).

При цьому, такі трансформації можуть у деяких випадках супроводжуватися введенням або вилученням перформативних висловів [12: 364]. Серед інших трансформацій
заміни українського прямого мовленнєвого акту на англійський непрямий мовленнєвий
акт В.І. Карабан зазначає заміну прямого директива на непрямий директив, виражений
питальним реченням, та заміну констатива на риторичне запитання або навпаки [12:
365]. В українському перекладі О. Логвиненка спостерігається також заміна непрямого
директива прямим:
You could keep the money for when		
you do take up a collection [16: 57].		
					

Візьміть у мене гроші зараз, а як
збиратимете, то покладете й мої
[17: 8].

Why don’t you go on over and give		
him a big soul kiss if you know him [16: 66]?

Іди поцілуй його, коли він тобі
такий рідний [17: 66]!
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Проте, у більшості випадків мовленнєвий акт одного виду в мові-джерелі відповідає
мовленнєвому акту того ж виду в цільовій мові:
I don’t like that type language [16: 39].		
Не люблю я, коли зі мною отак
					
балакають [17: 39].
(непрямий мовленнєвий акт прохання)
Would you be interested in meeting for		
Слухайте, може ми з вами
a cocktail somewhere [16: 35]?		
зустрінемось, вип’ємо десь
					
коктейль [17: 35]?
(непрямий мовленнєвий акт пропозиції)
Why the hell don’tcha, instead of keep		
Якого ж ти ката не йдеш, а все
saying it [16: 18].				
стовбичиш тут і мелеш язиком 		
					
[17: 18]?!
(непрямий директив виражений питальним реченням)
Досліджуючи поняття непрямих мовленнєвих актів, Кузнєцова С.В. зазначає, що до
них можна віднести натяк, алюзію, інсинуацію, риторичні запитання та інші подібні способи непрямого інформування [18: 4]. З цим незгідний А.Н. Баранов, який стверджує, що існує певна відмінність між непрямим мовленнєвим актом та натяком [19]. Що ж стосується
риторичних запитань, то, як зауважує В.І. Карабан, зазвичай їх перекладають або відповідним риторичним запитанням, або заміною риторичного запитання на констатив:
What D.B. knows about Annapolis, 		
for God’s sake [16: 84]?			

А що він знає про той Аннаполіс,
чорт забирай [17: 85]?

When are you going to grow up [16: 73]?

Коли вже ти подорослішаєш [17: 75]?

I’m the one that’s flunking out of the goddam
place, and you’re asking me to write you
a goddam composition [16: 15]?		

Я з цієї смердючої школи вилітаю,
а ти просиш мене написати якийсь
ідіотський твір [17: 15]!

Ya crazy? How the hell could we go to 		
New York if she only signed out for 		
nine-thirty [16: 22]?			
					

Ти що – з гори впав? Куди ж у біса
пхатися до Нью-Йорка, коли вона
відпросилася тільки до пів на десяту
[17: 22]!

Отже, для досягнення прагматичної рівноцінності у перекладі непрямих мовленнєвих актів слід враховувати комунікативно-інтенційний зміст висловлювань і за необхідності вдаватись до різних типів прагматичних трансформацій. Зауважимо, що частота
використання останніх є різною. Так, у художньому творі «Над прірвою у житі» не було
виявлено заміни одного непрямого мовного акту іншим непрямим актом з дещо іншою
ілокутивною силою та заміни прямого мовленнєвого акту непрямим з тією ж ілокутивною силою. Проте, у тексті є значна кількість прикладів, які демонструють використання перекладачем трансформації заміни непрямого мовленнєвого акту прямим з тією ж
ілокутивною силою. Окрім того, результати дослідження свідчать, що О. Логвиненко
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надає перевагу не змінювати вид мовленнєвого акту в цільовій мові. Зважаючи на недостатність вивчення передачі непрямих мовленнєвих актів у перекладі перспектива
дослідження цього аспекту перекладу полягає у подальшому вивченні прагматичних
трансформацій та умов, за яких їх використання є доцільним.
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АКТУАЛНЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ
У статті йде мова про тісний зв'язок теорії перекладу з різними лінгвістичними
дисциплінами. Розглядаються фактори та актуальні проблеми, які впливають на процес перекладу.
Ключові слова: теорія перекладу, мовна норма, перекладацькі трансформації, лінгвістика тексту.
Close links of translation theory with various linguistic disciplines are considered in this article.
The article deals with the factors and relevant problems influencing translation process.
Keywords: theory of translation, language standards, translation transformations,
linguistics of text.
В статье идёт речь о тесной связи теории перевода с различными лингвистическими дисциплинами. Рассматриваются факторы и актуальные проблемы, которые влияют на процесс перевода.
Ключевые слова: теория перевода, языковая норма, переводческие трансформации,
лингвистика текста.
Теорія перекладу пов’язана з такими лінгвістичними дисциплінами, як контрастивна
лінгвістика, соціолінгвістика, лінгвістика тексту.
Контрастивна лінгвістика – відносно молода галузь науки про мову, метою якої є
співвідношення вивчення двох мов для виявлення їх подібностей та відмінностей на всіх
рівнях мовної культури. Питання про співвідношення контрастивної лінгвістики та теорії перекладу наразі залишається предметом спорів між різними науковцями. Переклад
неможливий без міцної лінгвістичної основи, яка повинна бути порівняльним вивченням
мовних явищ та формуванням певних відповідностей між мовою оригіналу та мовою перекладу. Таким чином, співвідношення мов та мовних явищ фактично ототожнювалося з
лінгвістичною теорією перекладу.
Традиція, коли мова ототожнювалася не з контрастивною лінгвістикою, а з одним
із лінгвістичних розділів, таких як порівняльна стилістика, була започаткована ще 1958
році Ж.-П. Вине та Ж. Дарбельне. Вчені вважали поняття порівняльної стилістики та
теорії перекладу майже однаковими. Тим не менш десятиріччя після, деякі дослідники
стверджували, що лінгвістична теорія перекладу – це не що інше, як «порівняльна лінгвістика тексту», тобто порівняльне вивчення семантичних тотожних текстів.
На тісний зв’язок контрастивної лінгвістики та теорії перекладу вказує і саме описання методу порівняльного вивчення мови. Лінгвісти в інтересах порівняльного дослідження мов використовують метод порівняння конкретних мовних творів на різних
мовах, які фактично є оригіналами й перекладами. Е. Косєріу стверджує, що контрастивна лінгвістика на рівні мовної норми, яка досліджує фактичне використання функ© Деркач І.О., Ісмаїлова Е.А., 2009
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ціональних одиниць, охоплює саме ту сферу, в якій відбувається процес перекладу, та
співпадає з нею. На думку Е. Косєріу до теорії перекладу щонайближче саме та галузь
контрастивної лінгвістики, яка орієнтована на мову в дії. Подібно теорії перекладу, ця галузь відноситься до мовленнєвої реалізації мовної структури, з галуззю функціонування
мови підчас мовлення.
Досліджуючи відношення між функціональними одиницями мови А й мови В,
контрастивна лінгвістика створює необхідний фундамент для теорії перекладу. Багато перекладацьких трансформацій, які складають теорію перекладу, відносяться до
функціонально-структурних розбіжностей між мовами, які «стикаються» в процесі перекладу. Контрастивна лінгвістика відповідає на питання, чому під час перекладу здійснюється та чи інша операція. Однією з причин використання перекладацьких трансформацій є наявність в одній з мов, що взаємодіють так званих «безперекладних форм»,
виявленню яких і сприяють данні контрастивної лінгвістики.
Теорія перекладу тісно взаємодіє з контрастивною лінгвістикою, тому що перша надає початкові данні, які допомагають розпізнати розбіжності між структурними типами,
системами та нормами мов.
Незважаючи на тісний зв'язок контрастивної лінгвістики й теорії перекладу, їх не
можна прирівнювати одну до одної. Завданням контрастивної лінгвістиці –є зіставлення мов, виявлення розбіжностей та подібностей між ними. Теорія перекладу досліджує
переклад як специфічний вид міжмовної комунікації, мовленнєвого посередництва. ЇЇ
метою є виявлення сутності механізмів перекладу, вона бере до уваги соціокультурні
та психологічні відмінності між різномовними комунікантами та інші соціокультурні й
психолінгвістичні детермінанти теорії перекладу.
В результаті того, що соціальні фактори впливають на процес і результат перекладу,
він відноситься до соціально детермінованого явища з суттєвими ознаками притаманними соціолінгвістиці.
Серед соціолінгвістичних проблем, які мають безпосереднє відношення до перекладу треба виділити такі як «мова і соціальна структура», «мова і культура», «мова і соціологія особистості». Відповідно до цього необхідно розглянути три сторони перекладу:
• переклад як відображення соціального світу;
• переклад як соціально детермінований комунікативний процес;
• соціальна норма перекладу.
Проблема перекладу соціальних реалій пов’язана з пошуком їх функціональних аналогів. Складність цієї проблеми стосується різного членування соціальної дійсності, а
також тоді, коли мова йде про різні культури, розділені значною дистанцією. Соціальна
норма перекладу – це механізм, через який суспільство детермінує поведінку перекладача. Сукупність найбільш загальних правил, які визначають вибір стратегії перекладу характеризує соціальну норму перекладу. Ці правила відбивають ті вимоги, які суспільство
вимагає від перекладача. Вони змінюються від культури до культури, від часу до часу та
від одного типу тексту до іншого.
Останнім часом в сучасному мовознавстві стрімко розвивається нова галузь науки – лінгвістика тексту. Це нова лінгвістична дисципліна, об’єктом якої є текст, який складається з
закінчених за змістом висловлювань, об’єднаних одне з одним за змістом. Завданням цієї
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дисципліни є визначення суті цих зв’язків та способів їх здійснення, виявлення граматичних категорій тексту з її змістовими та формальними одиницями, описання на матеріалі тексту суті та організацію умов людської комунікації.
Зв’язок теорії перекладу з лінгвістикою тексту першим почав досліджувати – Ю. Найда. Згідно його концепції теорія перекладу повинна враховувати деякі загальні ознаки текстів, яким він дав назву «універсалії дискурсу».
До них належать:
• різні способи маркування початку та кінця тексту: once upon a time (жили були);
• способи маркування переходів між внутрішніми підрозділами тексту: in contrast
with all this, but, on the other hand;
• темпоральні зв’язки: the next evening, відносні часи типу the Future Perfect, послідовність подій, які відображаються порядком розташування слів у реченні;
• просторові зв’язки: просторові прийменники long way off, five miles long;
• логічне відношення: займенників типу nevertheless, moreover, прийменники
if, although, because, логічні одиниці, які показують логічне відношення: they
concluded, she argued;
• ідентифікація участків дискурсу: he, she, dog, animal, pet, puppy;
• різні засоби виділення окремих елементів тексту: складні синтаксичні конструкції, ієрархія яких маркірує місто учасників і дій в ситуації, яка описується;
• причетність автора, яка може бути двох типів – автобіографічна (займенник 1-ї
особи) й та, що характеризує (this was ugly scene).
В різних мовах для вираження універсалій використовуються не однакові засоби. Таким чином, для перекладу важливим є те, яким чином будуть реалізовуватися універсалії
дискурсу в мовах, які використовуються при перекладі.
Проблема тексту – одна з центральних проблем теорії перекладу. Саме текст є об’єктом
аналізу на першому етапі перекладу та предметом синтезу на кінцевому етапі перекладацького процесу. Аналізуючи текст, перекладач визначає яку мету переслідує відправник і які
мовленнєві засоби він використовує. В багатьох дослідницьких працях зазначається, що
для теорії перекладу є важливим моментом багатоплановість смислового змісту тексту.
Розробкою проблем зв’язку типології тексту з теорією перекладу займаються ряд науковців (Ю.В. Ванников, А. Нойберт), які пропонують власні типології текстів, підрозділяючи їх згідно належності до визначених типів та жанрів. Конвенції жанру мають
велике значення для теорії перекладу, тому що відмінності між ними стають більш помітними при перекладі іноземних текстів. Усім мовам притаманні загальні жанри, але
існують такі , які належать лише до деяких культур.
Жанрова диференціація текстів має безпосереднє відношення до перекладацької
стратегії. Якщо даний жанр відсутній в культурі, яка приймає переклад, то такий переклад буде інноваційним. До того ж треба визначити специфіку даного типу тексту та його
комунікативну функцію, яку виконують тексти даного типу. Коли відома основна комунікативна функція вихідного тексту та його місто в культурі вихідної мови, тоді можливо
визначити важність окремих елементів тексту.
Разом з цим треба брати до уваги, що будь-який текст багатофункціональний, тобто
може виконувати більше ніж одну функцію, тому треба відокремлювати функціональні
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домінанти тексту. Функціональні домінанти – це комплекс функціональних характеристик, які відповідають комунікативній установці відправника та визначають закономірності аналізу та синтезу тексту в процесі перекладу. А.Д. Швейдер зазначає, що специфічна для даного тексту конфігурація функціональних домінант і визначає разом з
комунікативною установкою та соціокультурними нормами той варіант, який підлягає
збереженню у перекладі.
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В статье рассматриваются признаки традуцированных форм жанра лимерик в
российской и украинской литературных полисистемах и их отличия, основанные на особенностях национальных культурных систем.
The characteristic of the limerick forms interfered to Russian and Ukrainian literature
systems are observed in the article. Some peculiarities based on the distinctions of the national
cultures are analyzed.
Ключові слова: культурна традукція, лімерик, конструктивна інтерференція.
Розгляд традукції жанрових ознак лімерика до вітчизняної культури в рамках загальної
теми дослідження «Лінгвостилістичні особливості перекладу літератури абсурду», зумовлює розкриття таких понять як «культурна традукція» та «конструктивна інтерференція».
Лінгвістичні дослідження останніх років доводять, що поняття «інтерференція» більш
не сприймається виключно у негативному сенсі (Рихло О.П., Алімов В.В.), тож, виділяють
нове поняття – «конструктивна інтерференція» – явище, що відображає процес перейняття
та адаптації певних літературних форм і жанрів, що належать різним національним літературним полісистемам. Взаємодіючи між собою, вони породжують явища літературної
інтерференції – непрямої (через посередника, тобто переклад) та прямої (безпосередні
запозичення моделей, за якими створюється новий репертуар національної літератури).
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Останній спосіб притаманний, так званим, «залежним» літературним системам, які через економічні та політичні причини не змогли сповна розвинути внутрішні резерви,
в наслідок чого, переклад починає відігравати центральне місце у становленні національних літературних канонів [1;13]. Саме завдяки конструктивній інтерференції, ознаки жанру лімерик з’являються у літературних системах майже всіх країн світу, зокрема,
вони стають притаманними і вітчизняній культурі.
Описане А. Лефевром поняття «культурна традукція» (від лат. traductio) пояснює появу
жанру лімерик в неангломовних культурах (а саме у російській та українських літературних полісистемах) як перенесення культурних цінностей із однієї культури до іншої не
залучаючи безпосередньо translatio, власне мовну діяльність [2;17-18]. Тож у контексті даного дослідження поняття «традукція» має розумітися як перекладацький засіб здійснення
«діалогу культур» через перенесення жанрової форми, сенсу, засобів його організації, змісту, мотивів та їх елементів. Таким чином, ми бачимо, що поняття «конструктивна інтерференція» та «культурна традукція» тісно пов’язані між собою та пояснюють появлення
ознак жанру лімерик у вітчизняній літературній системі, що проходять такий шлях: жанр у
вихідній культурі – переклад – поява у приймаючій культурі поза перекладу.
Метою цієї статті є розглянути ознаки набуття нових специфічних рис жанру лімерик, що з’явилися у вітчизняній літературі в результаті процесу культурної традукції чи
конструктивної інтерференції, на матеріалі неперекладних лімериків, представлених в
мережі Інтернет.
Оригінальному жанру лімерик притаманні певні особливості, що є чітко фіксованими,
саме тому вони становлять найбільші труднощі при перекладі та при неперекладному відтворюванні, серед яких: необмежена змістова ємність, наявність певного віршованого розміру, наявність абсурдного компоненту та необхідність вибору «екзотичного» топоніму.
За необхідності дотримуватися певної ритміки (фіксована п’ятистрокова форма лімерика полягає у чергуванні трьохстопного анапесту у першій, другій та п’ятій строчці
з двостопним анапестом у третій та четвертій, відповідно до схеми аабба) та через особливості української та російської мов, вітчизняні лімерики іноді мають більш довгі або
більш короткі рядки, між тим зберігається віршовий розмір.
Останнім часом на пострадянському просторі жанр лімерик жваво пропонується на
сторінках різноманітних сайтів мережі Інтернет у якості жартівливої форми розваги та
відточування літературної майстерності та власної дотепності [3], і є однією з ознак всебічної адаптації поданого жанру в українській та російській культурах.
Маючи необмежену змістову ємність у вітчизняних лімериках відтворюється велика
кількість граней сенсу комічне: абсурд: «У сурового ламы из Гоби / Есть одно очень странное хобби: / Он всегда по утрам / Посещает свой храм / В бескозырке, тельняшке и робе!»
[4], сакральне-богохульне: «Мафіозі крутий з міста Сквири / Навернувсь до Христової
віри, / То ж за ксиву святого / Забашляв він премного / Слугам Божим з блаженної Сквири»
[5], високе-низьке, пристойне-непристойне: «На курорті морськім в Сімеїзі / Усміхнулося
щастя Луїзі: / Заробила нівроку – / Грошенят на півроку / З відпочинку везе у валізі» [5].
Слід також означити специфіку існування сенсу комічне у різних культурах, у яких
відбулась традукція жанру лімерик. Однією з особливостей відтворення сенсу комічне
в лімериках у вітчизняній літературній системі є факт набуття тенденції змішування із
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чорним гумором, що є притаманним культурам пострадянських держав та надання синтезованим лімерикам грубої саркастичної та, у окремих випадках, політичної забарвленості, що, звісно, не є характерною ознакою оригінального жанру: «Активістці УНСО в
Конотопі/ Надавали ментяри по жопі. /Вона ніжками тупа: / То не жопа, а дупа!/ То ж
ганьба вам, менти в Конотопі!» [5].
Іншою характерною рисою оригінального жанру лімерик є наявність «екзотичного»
топоніму. За виразом Є. Клюєва, рима лімерика більш ніж жорстко зумовлена саме тим
топонімом (іменем, ознакою, властивістю та ін.), що лежить в основі композиції. Окрім
того, рима є не тільки точною по відношенню до топоніма, а й є єдиною можливою та самозрозумілою, так що у реципієнта само собою має виникнути враження, що химерність
дій об’єкта і є «прямим наслідком» впливу на об’єкт місцевості, в якій він проживає.
Треба зазначити про відмінності у віднесенні реципієнтами різних культур топонімів до
класу «екзотичних». Для англомовних реципієнтів єдиною римою до топоніму Prague,
що першою ж приходить на думку, є прикметник vague, цей же топонім Прага, для вуха
вітчизняних реципієнтів не є незвичним, «екзотичним», бо слів, що закінчуються на –га
та можуть римуватися, у нашій мові досить багато і жодне з них не задовольнятиме умові, за якою б саме ця характеристика (річ, дія та ін.) була самозрозумілою характеристикою мешканця Праги. Не дотримуються цієї умови і укладачі сучасних лімериків, тож,
читаючи їх, не може не з’явитися відчуття, що рими ці «притягнуті за вуха»: «Мой друг
из Рио-де-Жанейро / Имеет пошлые манейро: / В День радио, седьмого мая, / Буквально
все с себя снимая, / Он хлещет шампанейро в компанейро» [4], «Старушку с острова
Кюсю / Похоронили, но не всю. / Ей не лежится, не сидится, / А кто желает убедиться –
/ Всех на Кюсю я милости просю!» [4]. Прикладом більш вдалого використання рими, що
є єдиною можливою саме у російській мові для топоніму «Афіни» (у родовому відмінку)
служитиме наступний приклад: «Один дипломат из Афин / Разбил ненароком графин. /
В ходе светской беседы / О череп соседа / Он раскокал графин из Афин» [4].
Проте існує певна тенденція при створенні та перекладі лімериків: акцент робиться
не стільки на трансляції змісту чи ситуації, а на створенні та відтворенні сенсу комічне:
«Как-то критик Хуан из Толедо / На обед угодил к людоедам. / Даже сев на мангал, / Он
советы давал / Кулинарные тем людоедам» [6], «Тьотя Бетя із міста Вапнярки / Страх
не любить тривалої сварки. / Тільки щось там не так, / В лоб гантелею шмяк! – / Й знов
усміхнена Бетя з Вапнярки» [5].
Розглянувши ознаки нових специфічних рис жанру лімерик у вітчизняній літературній системі, що їх було набуто в результаті процесу культурної традукції чи конструктивної інтерференції, можна виокремити наступне: при здебільшому збереженні розміру
та віршованої форми лімериків, було набуто деякої тенденції до зсувів у змістовій ємності від жартівливо-комічного до грубо-саркастичного; у більшості випадків вітчизняні
лімерики втратили прив’язаність змісту до «екзотичності» топоніму, емфатизуючи тим
самим безпосередньо категорію комічне.
Враховуючи вищевказане, можна зробити висновок, що жанр лімерик, будучи традуцьованим до вітчизняної культури, набув певних національних особливостей, що не є притаманними оригінальному жанру, що свідчить про завершення процесу конструктивної
інтерференції цього жанру до української та російської культурних систем.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПЕРЕВОДА
В статье исследуется проблема подготовки педагогических кадров в области преподавания иностранного языка и предметов переводческого цикла в языковых вузах
Республики Беларусь, а именно: отсутствие специализации педагогических работников
в области преподавания иностранных языков и дисциплин перевода по квалификации
«Преподаватель перевода», а также учебной дисциплины «Методика преподавания перевода», которая определила бы роль дидактико-методической составляющей содержания обучения, обосновала бы принципы организации профессионально-методической
подготовки, вопросы структуры и содержания соответствующего учебного курса, и
недостаточное внимание, уделяемое разработке научно-методических основ диагностики качества педагогического образования в части квалификационных требований и
компонентов профессиональной компетенции преподавателя перевода. В качестве одного из путей решения данной проблемы предлагается авторская концепция структуры
профессиональной компетенции преподавателя перевода.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, преподаватель перевода, методика преподавания перевода, квалификационные требования.
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The article deals with the problems of teachers of foreign languages and translation
training at linguistic universities of Belarus, which are induced by the lack of specialization
of pedagogical staff in “Teacher of Translation” qualification. It also states that the current
curriculum indisputably needs the subject “Methodology of Teaching Translation” to be
included, as it could help to define the structure, the content as well as the main didactic and
methodological principles of teacher of translation training. In conclusion the author presents
his own idea of the structural components of teacher of translation professional competence.
Key words: professional competence, teacher of translation, methodology of teaching
translation, qualification requirements.
Сложившаяся в Республике Беларусь система подготовки педагогических кадров
в области преподавания иностранного языка и предметов переводческого цикла нуждается в совершенствовании ее научно-методического обеспечения. Существующая
методика профессиональной подготовки преподавателей перевода остается недостаточно разработанной в силу ряда причин. Международные контакты и сотрудничество
с зарубежными партнерами способствовали созданию многочисленных переводческих
отделений на базе высших учебных заведений. Переводческая деятельность претерпела
ряд количественных и качественных изменений, которые потребовали всестороннего
изучения всех факторов, влияющих на ход и результат подготовки квалифицированных
переводчиков.
Включение в учебный план целого ряда дисциплин переводческого цикла и
повышение требований к уровню подготовки переводчиков, влекут за собой необходимость рассмотреть вопрос о том, какой преподавательский состав осуществляет
обучение переводчиков. Следует признать наличие достаточного количества проблем,
обусловленных различными факторами в системе подготовки педагогических кадров
для подготовки переводчиков.
Прежде всего, надо отметить, что отсутствует специализация педагогических работников в области преподавания иностранных языков и дисциплин перевода, в частности – «Преподаватель перевода». Соответственно не предусмотрена и системная подготовка педагогических кадров «Преподавателей перевода» на базе высших учебных
заведений. К числу проблем, также связанных с подготовкой преподавателей, следует
отнести и отсутствие учебной дисциплины «Методика преподавания перевода», которая определила бы роль дидактико-методической составляющей содержания обучения,
обосновала бы принципы организации профессионально-методической подготовки,
вопросы структуры и содержания соответствующего учебного курса. Таким образом,
представляется совершенно очевидным, что для организации в языковых вузах подготовки «Преподавателей перевода» необходимо, помимо определения ее системы в целом, разработать еще и систематический курс обучения методике перевода.
В качестве проблемных областей системы подготовки педагогических кадров для
языковых вузов по дисциплинам переводческого цикла, следует отметить и недостаточное внимание к разработке научно-методических основ диагностики качества педагогического образования, в части квалификационных требований и компонентов профессиональной компетенции преподавателя перевода.
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За последние десятилетия значительно продвинулось научное изучение переводческой деятельности, определены основные компоненты профессиональной компетенции
переводчика [1]. Однако проблема системной подготовки специалистов по квалификации «Преподаватель перевода», предполагающей соответствующую методическую, теоретическую и практическую подготовку в области предмета перевода; изучение перевода как специальности, знание принципов и методов организации учебного процесса и
др., все еще остается нерешенной в РБ.
Успешная реализация целевых аспектов обучения предмету перевода в полной
мере зависит от профессиональной компетенции преподавателя, его профессионально значимых качеств и умений, которые складываются из переводческой и педагогической составляющих, содержание которых определяется требованиями современных
образовательных стандартов по специальностям «Современные иностранные языки
(перевод)» и «Современные иностранные языки (преподавание) в рамках трех базовых
групп компетенций: академических, социально-личностных и профессиональных [2].
Преподавательская деятельность предполагает более высокий уровень знаний преподавателя в области конкретного учебного предмета и сопутствующих дисциплин,
чем у обучаемых им студентов. Профессиональная компетенция преподавателя перевода, таким образом, охватывает все аспекты переводческой компетенции, превосходя ее
по объему знаний и умений. Показателем сформированности профессиональной компетенции является мастерство преподавателя, которое складывается из совокупности
профессиональных знаний и умений, и способности применять их в своей практической
деятельности. Совмещая в себе знания переводчика, педагога, лингвиста и филолога,
преподаватель перевода должен также уметь организовать педагогический процесс таким образом, чтобы достичь положительных результатов в обучении студентов. Это требует творческого отношения к своей профессии, использования педагогического опыта
в соответствии с конкретными условиями обучения и учета индивидуальных особенностей студентов .
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что профессия преподавателя перевода фактически совмещает в себе специальности переводчика и педагога, и требует
наличия сформированной профессиональной компетенции, состоящей из следующих
базовых компонентов (См. схему 1): билингвистической, культурно-когнитивной,
профессионально-предметной, собственно переводческой и информационнотехнологической компетенций, а также профессионально-коммуникативной компетенции, предметной компетенции в области методики преподавания перевода,
общепедагогической профессиональной, социально-психологической, творческой, исследовательской компетенций и профессионально-значимых качеств личности [3].
– билингвистическая компетенция предполагает практическое владение как минимум
двумя языками. Она отвечает за устранение интерференции при переключении с одного
языка на другой. К ней относятся лексико-грамматические знания (знание словаря, морфологии, синтаксиса и фонологии/графология), знание текстологии (текстовых связей и
механизмов когезии, различных жанров текстов и их структурных и языковых особенностей), социолингвистики (знание языковых регистров и территориальных, социальных диа
лектов) и прагматики (понимание функций языка и речевых актов) двух языков;
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– культурно-когнитивная компетенция – это имплицитные и эксплицитные знания о
мире вообще (энциклопедические знания) и бикультурные знания (знание культуры, на которой написан текст оригинала, и знание культуры, на которой написан текст перевода);
– профессионально-предметная компетенция – включает знание широкой предметной области основной специальности и знание конкретной предметной области текста;
– переводческая компетенция – это эксплицитные и имплицитные теоретические
знания, практические умения, навыки и опыт в различных аспектах перевода. Она включает знание о том, как осуществляется перевод: знание единиц перевода, приемов, способов, средств, стратегий и проблем. В узком смысле, переводческая компетенция – это
создание множества вариантов и выбор из них наиболее оптимального, в более широком
смысле, к ней относятся также знания профессиональной переводческой практики: знание рынка, переводческих заданий, клиентов, аудитории и т.д. Стратегический элемент
переводческой компетенции (умения и навыки, обеспечивающие эффективность перевода и решения проблем) является стержневым элементом, который влияет на все другие и
обуславливает их взаимозависимость, т.к. ответственен за процесс перевода. Он отвечает за 1) планирование процесса и выполнение проекта (выбор наиболее адекватного варианта); 2) оценку процесса и промежуточных результатов относительно конечной цели;
3) активацию различных компетенций и компенсацию их недостаточности; 4) идентификацию проблем, возникающих при переводе, и использование надлежащих средств,
ресурсов и технологий их решения;
– информационно-технологическая компетенция переводчика – неотъемлемая составляющая профессиональной компетенции переводчика, которая представляет собой
совокупность знаний, умений, навыков и способности к применению информационных
ресурсов и технологий, программных и сетевых средств для осуществления профессиональной переводческой деятельности с помощью компьютера, формирование которой становится обязательным условием формирования профессиональной компетенции переводчика и плацдармом его профессиональной компетентности и дальнейшего
самосовершенствования в профессиональной переводческой деятельности [4].
– профессионально-коммуникативная компетенция состоит в том, что ходе обучения переводу нередко возникает необходимость объяснения чисто языковых проблем на
занятиях, поскольку трудности в процессе перевода могут возникать также из-за недостаточного знания студентами иностранного языка. В связи с чем, преподавание перевода включает в себя элементы разъяснения и обучения иностранному языку, хотя это
не является основной задачей преподавателя. Поскольку на качество перевода влияет
и знание родного обучаемыми, при обсуждении вариантов перевода преподаватель обращает внимание на смысловые и стилистические тонкости, уместность употребления языковых средств, на умение студентов литературно грамотно и свободно писать
разными стилями. В этом плане преподаватель перевода выступает еще в качестве преподавателя родного языка. На качество восприятия и усвоения предмета перевода влияет
и речь преподавателя, которая должна быть достоверной, нормативной и выразительной.
Преподавателю необходимо уметь адаптировать свою речь на иностранном языке к возможностям понимания ее студентами определенного курса обучения и предусматривать
постепенное расширение этих возможностей.
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– предметная компетенция в области методики преподавания перевода предполагает знание преподавателем основных положений общеобразовательной концепции и
государства, в том числе и по иностранному языку; основных закономерностей обучения
предмету перевода, а также содержание и специфику всех составляющих процесса обучения, а именно, целей, содержания, методов, средств обучения и пр.
– общепедагогическая профессиональная компетенция состоит в знании требований, предъявляемых обществом и наукой к учебному процессу, к преподавателю, к
уровню его профессионального мастерства и личным качествам и предполагает наличие
у преподавателя умений стратегического и тактического планирования; отбора учебного
материала в соответствии с тематикой и этапами обучении, а также с поставленными целями и задачами обучения; организации контроля и принятия решений по оптимизации
учебного процесса и др. Сочетание знаний в области преподаваемого предмета и
профессиональных педагогических умении преподавателя способствует успешному
осуществлению учебного процесса и взаимопониманию преподавателя и студентов.
Преподаватель перевода не только сообщает студентам знания по теории и практике перевода, но и объясняет, направляет деятельность студентов, организует педагогический
процесс таким образом} чтобы достичь желаемых результатов, а именно, научить студентов искусству перевода. Преподаватель планирует учебный процесс и собственные
профессиональные действия с позиции современных требований к содержанию и организации учебного процесса, с учетом объективных закономерностей усвоения студентами предмета перевода и конкретных потребностей, которые возникают в ходе совместной
работы над решением учебных задач.
Способы обучения, направленные в первую очередь на усвоение предмета перевода, должны быть дополнены интерактивными формами обучения, что придает
деятельностный характер процессу обучения.
– социально-психологическая компетенция включает знание психологии личности
студента, способность учитывать закономерность усвоения переводческих знаний
в учебных условиях. Преподаватель должен уметь анализировать индивидуальнопсихологические особенности студентов, учитывать тип нервной деятельности, воздействовать на эмоциональную сферу личности наряду с интеллектуальной, руководить
и владеть вниманием аудитории, и пр. Известно, что процесс усвоения учебных предметов затрагивает эмоции, мышление, мнемоническую деятельность и волевые качества
личности обучаемых студентов. Исходя из этого, преподавателю необходимо уметь
моделировать учебный процесс в соответствии с современными требованиями науки и практики и с учетом трех взаимосвязанных, аспектов этого процесса; личностного, процессуально-психологического и педагогического.
– наличие творческой, исследовательской компетенций предполагает знание того, как
осуществлять поиск, как пользоваться справочными материалами, умение принимать участие в
работе научных конференций и семинаров, публиковать статьи, выступать с научными
докладами и др.
Успех обучения предмету перевода в полной мере зависит от уровня профессиональной подготовки преподавателя. Профессиональное мастерство предполагает способность
эффективно осуществлять свою педагогическую деятельность и представляет собой вза336

имосвязь профессионально значимых качеств и опыта преподавателя, его творческих и
личностных качеств. Наиболее значимыми профессиональными качествами являются:
чувство профессионального долга и личная ответственность, самостоятельность и инициативность в решении профессиональных задач, профессиональная наблюдательность и психологическая стабильность и др. К числу необходимых личностных качеств, необходимых
как для переводчика, так и преподавателя перевода, относятся мыслительные способности
(быстрота ума, способность к творчеству, аналитические способности), психологические
качества (произвольное внимание, устойчивость и интенсивность умственного напряжения, умение владеть собой, держать себя в руках при любых обстоятельствах) и личностные
качества (артистизм, эвристический потенциал личности, контактность, открытость для
впечатлений и знаний). Деятельность преподавателя перевода требует постоянного обогащения знаниями по предмету перевода, методике и смежным дисциплинам. Как правило,
более значительным опытом располагают преподаватели, имеющие собственный переводческий опыт работы и занимающиеся исследовательской, деятельностью в различных
областях переводоведения, критики перевода, лингвистических трудностях перевода,
терминологии и т.д.
Немаловажную роль в процессе обучения играют личностно-организационные качества преподавателя. Доброжелательная атмосфера на занятиях, добросовестность,
хорошие организаторские способности – способствуют созданию необходимой деловой
атмосферы и заинтересованности студентов в обучении.
Одним из существенных качеств, которыми должен обладать преподаватель, является профессионально-педагогическая направленность. Это качество рассматривается как
центральное звено, без которого невозможно профессиональное становление личности
преподавателя.
Чтобы быть настоящим профессионалом, недостаточно только знания предмета
и умения его преподать. Важно желание преподавателя работать в этой сфере, его
положительный настрой к преподавательскому труду, потребность совершенствовать
свои профессиональные знания и умения.
Формирование педагогической направленности личности студента не может происходить стихийно и требует теоретической продуманности, обоснованности и достаточной
эффективности в системе организации учебного процесса. Возможными путями решения
данного вопроса являются педагогическая направленность содержания, форм и методов
обучения студентов предмету перевода; создание условий для усвоения студентами не
только языковых, переводче ских знаний, но и профессионально-педагогических знаний, умений, навыков; формирование доминирующих мотивов педагогической деятельности и профессионального поведения, интереса к профессии преподавателя перевода,
потребности в постоянном самосовершенствовании и самовоспитании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация системной подготовки
«Преподавателей перевода» как второй специальности на базе языковых вузов является социально-обусловленным требованием современности. При этом профессиональная компетенция «Преподавателя перевода» должна являться отправным моментом
при разработке методической системы, основные положения которой должны рассматриваться с учетом достижений методики обучения иностранным языкам и предмету
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перевода, имеющему междисциплинарный, многоцелевой и деятельностный характер,
а также результатов исследований смежных с методикой наук и опыта ведущих специалистов в этой области. Это позволит конкретизировать цели, задачи, содержание, методы,
средства, организационные формы обучения и критерии его успешности применительно
к подготовке преподавателей перевода.
Схема 1.

Структура профессиональной компетенции преподавателя перевода.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА «ЛОГИЧЕСКОГО СКАЗУЕМОГО»
ПРИ ПЕРЕВОДЕ
У даній статті автор зосереджує увагу на важливості такої будови фрази, яка
дозволяє виділити у думці оригіналу, що перекладається, головне – те, що зветься порізному: «центром комунікації», «логічним присудком», «головним елементом».
Ключові слова: центр комунікації, логічний присудок, головний елемент.
The article deals with the word order in the sentence which helps to emphasize the, so called,
“centre of communication” or, in the other words, “logical predicate”, or “main element”.
Key words: word order, centre of communication, main element.
Правильное построение фразы позволяет выделить в мысли переводимого оригинала главное – то, что называется по-разному: «центром коммуникации», «логическим сказуемым», «ударным элементом». Наряду с этим, выбор правильной структуры
предложения позволяет также подчеркнуть второстепенные элементы и максимально
сохранить самый стиль переводимого произведения.
С точки зрения перевода предложения бывают:
1) переводимые очень близко;
2) переводимые с помощью измененного порядка слов;
3) требующие при переводе частичного синтаксического и лексического изменения;
4) требующие полной перестройки, как синтаксической, так и лексической;
5) предложения особо трудные [1:50].
1. Предложения, которые переводятся почти дословно, встречаются нечасто. Это преимущественно предложения повествовательного характера, где нет резко выраженного ударения
на каком-либо отдельном элементе. Например, «I see a picture» переводится – «Я вижу картину». Здесь эквивалентные слова перевода следуют в том же порядке, что и в оригинале.
2. Вторая категория – это предложения, требующие, чтобы в переводе, при сохранении
эквивалентных слов, поменялись местами соответствующие компоненты оригинала. Это
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предложения преимущественно информационного характера, в которых тот или другой
элемент предложения несет на себе определенный акцент. Разберемся в этом подробнее.
A lecture on geology was delivered at our institute yesterday. – Вчера в нашем институте
была прочитана лекция по геологии.
Почему перевод сделан именно так, с изменением порядка слов? Дело в том, что
этим сохранен порядок слов, обычный для русского информационного предложения:
обстоятельственные слова, сказуемое, подлежащее. Перевести эту фразу иначе нельзя, – получится изменение смысла. В самом деле, если передать данное предложение
по-русски буквально («Лекция по геологии была прочитана в нашем институте вчера»),
то получится, что речь шла о какой-то определенной лекции, которая была вчера, а не
третьего дня и не в другой какой-либо день. Иначе говоря, логическое ударение упадет
на слово «вчера», в то время, как в английской конструкции акцент делается на словосочетании «a lecture on geology».
Таким образом, определенному порядку слов на одном языке соответствует свой порядок слов на другом языке.
В английском языке имеется стремление поставить на первое место в предложении
ударный элемент, а затем, постепенно ослабляя смысловую насыщенность, завершать
предложение менее значительными деталями. Вышеприведенное русское предложение
«Вчера в нашем институте была прочитана лекция» по-английски звучит так: «A lecture
on geology was delivered at our Institute yesterday»,– и иначе звучать не может.
В русском языке наблюдается тенденция к тому, чтобы строить фразу с некоторым
последовательным нарастанием смысловой насыщенности к концу. Ударный элемент
или центр коммуникации обычно стоит в конце русской фразы, как устной, так и письменной, хотя, конечно, имеются и исключения. Продумаем с этой точки зрения предложение «Завтра у нас в институте будет прочитана лекция по геологии». Несомненно, что в этой фразе каждый последующий компонент выражает некоторое нарастание
смысловой насыщенности. «Завтра» – почти еще ничего не говорит слушателю. «У нас
в институте» – фиксирует внимание на определенной пространственной точке, представляющей для слушающего или читающего определенный интерес, и тем самым уже
активно будит внимание. Сказуемое – «будет прочитана» – обещает завершительный, наиболее интересный момент, приближает к нему, намекает на самое содержание ударного
компонента. Наконец, подлежащее является завершительным аккордом в смысле концентрирования интереса: предшествующее подводит к нему, создает для него определитель
ный фон, благодаря чему оно действительно выделяется в элемент, на который падает
ударение.
Впрочем, главным ударным элементом не обязательно является грамматическое
подлежащее. Известно, что для того, чтобы подчеркнуть какое-либо слово на русском
языке, достаточно поставить это слово в конце, соответственно перестроив всю фразу.
Так, например, предложение «Приду я к нему завтра», в отличие от «Я завтра приду к
нему», оттеняет ударное слово «завтра».
Итак, при переводе с английского языка па русский весьма часто приходится прибегать к перестановке компонентов. То, что в английском оригинале стояло в начале, при
переводе нередко перемещается в конец русского предложения.
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В подобных случаях употребление определенного или неопределенного артикля может служить некоторым ориентиром.
Например, предложение «The book is on the table» мы переводим: «Книга лежит на столе». А предложение: «A lamp is on the table», – мы переводим: «На столе стоит лампа».
3. К третьей категории предложений, требующих при переводе частичных изменений
в лексике или синтаксисе, относятся главным образом предложения инвертированные (с
измененным порядком членов). В этой связи необходимо в чисто переводческом плане
остановиться на проблеме инверсии.
Язык, как известно, выполняет две функции: коммуникативную и экспрессивную.
Говорящий либо сообщает что-либо (коммуникативная функция), либо высказывает свое
эмоциональное отношение к тому или другому явлению (экспрессивная функция). Последней цели – цели экспрессивного выражения мысли в первую очередь служит эмфатическая
инверсия (изменение обычного порядка слов в предложении с целью выделения какоголибо элемента или придания всему высказанному особой выразительности) [2:10].
Возьмем некоторые типичные примеры английской эмфатической инверсии и посмотрим, как они перелаются на русский язык.
С инверсией часто связываются английские наречия: «always» – всегда, «never» – никогда, «often» – часто, «seldom» – редко, «no longer» – дольше не, больше не.
Often shall I remember this hour! – Часто буду я вспоминать этот час!
Never can I remember what this word means! – Никогда мне не запомнить, что значит
это слово.
Nо longer was it possible to do it! – Больше уже не было никакой возможности
сделать это.
Seldom have I seen such slackness. – Редко приходилось мне видеть такую расхлябанность.
Always during those dark hours have I thought of you. – Непрестанно все те долгие
тяжелые часы думал я о тебе.
Нетрудно заметить, что при переводе таких выражений также используется инверсия.
Для усиления эмоциональности в переводе можно обратиться и к другому приему. Нужно найти более сильные, более выразительные слова или сочетания слов, ко
торые более полно передадут английский текст. Данный прием нередко комбинируется с
инвертированным построением фразы (см. последний пример).
Инверсия английская не столь часто, как в русском языке, но все же связывается
иногда с выдвижением дополнения на первое место в предложении. Такого рода
инвертированный порядок употребляется для значительного усиления эмоциональности.
Эта инверсия придает речи несколько певучий поэтический характер. Перевод ее на русский язык производится инверсией же [3:170].
Talent Mr. Micawber has, capital Mr. Micawber has not. – Талант у мистера Микобера
есть – капитала не имеется.
My father I love more, much more than my mother.– Отца я люблю больше, несравненно
больше, чем мать.
Wonderful orchards shall we soon see growing along the new Canal. – Чудные сады увидим мы вскоре на берегах нового канала.
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В английском языке особенно распространена инверсия, которую можно было бы
назвать инверсной динамики. Для того, чтобы передать впечатление особенно быстрого
движения, наречие или предлог, указывающие на направление или характер действия,
переносятся в начало предложения, за ними следует глагол-сказуемое и затем уже подлежащее. Например: «The flag went up.» – Флаг подняли (буквально: флаг пошел вверх).
«Up went the flag». Перестановка слов создала новый ритм английской фразы – передана быстрота движения: «флаг взвился». Для передачи такой инверсии применяют лек
сическое средство – особый глагол, передающий окраску действия.
4. Предложения четвертого типа – это предложения идиоматические, то есть предложения, сочетание компонентов которых носит немотивированный характер.
I can’t help laughing. – Прямой перевод этой фразы дает нам бессмыслицу. Правильный
перевод будет звучать: Я не могу удержаться от смеха.
I want to wet my whistle. – Я хочу промочить горло (выпить).
Значит, чтобы правильно перевести идиом, требуется целиком оторваться от его
структуры и лексического оформления, до конца понять скрытую за ним мысль и выразить
ее на родном языке в наиболее грамотной и близкой к оригиналу литературной форме.
5. Наконец, предложения пятого типа – сложные во всех отношениях, т.е. длинные,
запутанные, перегруженные деталями и придаточными предложениями, туманные в
смысловом отношении. При переводе приходится перестраивать их синтаксис, заменять
целые выражения, может быть, разбивать всю фразу на отдельные предложения и т. д.
Необходимость внимания к правильному построению фразы с точки зрения ее благозвучия и «архитектуры» надо подчеркнуть особо. Предложение должно быть построено пропорционально, его элементы должны быть нагружены равномерно. Обычно при
очень длинном и тяжелом вступлении естественный ритм предложения не допускает ни
очень короткого сказуемого, ни слишком краткого подлежащего.
Например, фразу: «После того, как он провел долгие ночи в тяжелых раздумьях, после бесчисленных дней бесконечных мучительных сомнении... и т. д.» – нельзя закончить просто: «он уехал». Равновесие фразы требует чего-нибудь, вроде: «он решился
навсегда покинуть родительский дом».
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ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ
У ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

В статье на примере анализа стихотворения известного испанского поэта Х.Р. Хименеса и его переводов на украинский и русский языки показаны основные проблемы,
которые могут возникнуть при воссоздании стилистического приема персонификации.
В частности, анализируются лингвистические и литературоведческие характеристики олицетворения, релевантные с точки зрения перевода, и рассматривается необходимость учитывать их взаимодействие при создании художественного образа для адекватного воспроизведения данного тропа.
Ключевые слова: персонификация, стилистический прием, поэтический перевод.
The article shows the main difficulties which can arise when reproducing the personification
as a stylistical technique. The analysis is based upon the verse of the famous Spanish poet J.
R. Jiménez and its translations into Ukrainian and Russian languages. Linguistic and literary
features of personification relevant from the translation point of view are considered and the
necesity of their interaction for the creation of image and adequate reproduction of this trope
is discussed.
Key words: personification, stylistical technique, poetic translation.
Останнім часом спостерігається посилення уваги науковців до персоніфікації (син.
уособлення), свідченням чого є зростаюча кількість розвідок, які ведуться переважно в
лінгвістичному напрямі. Незважаючи на це, все ще залишається невирішеним цілий ряд
питань, що зумовлено, передусім, складністю самого досліджуваного об’єкта. Ці питання примножуються, якщо мова заходить про дослідження персоніфікації у міжмовній
площині, зокрема у контексті перекладу.
Не можна сказати, що проблеми, пов’язані з відтворенням уособлення, не позначені
у перекладознавчих розвідках. Труднощі перекладу цього тропу пов’язувалися насамперед із родом персоніфікованих іменників [1–5 та ін.]. Сама проблема виникла через
те, що необхідність відтворення художнього образу перешкоджалася граматичним родом
уособлюваного іменника у цільовій мові. Як правило, аналізувалися поетичні твори, в
яких образ, створений персоніфікацією, був стрижневим у формуванні ідеї вірша. Слід
зауважити, що ті чі інші сторони цієї проблеми висвітлені у перекладознавчій літературі
достатньо для того, щоб їх можна було систематизувати. Мабуть, це питання привертало багато уваги через те, що така проблема відтворення персоніфікації була найбільш
гострою і тому впадала в очі. Однак при уважному погляді на поетичний переклад під
кутом зору відтворення персоніфікації можна виявити чимало інших труднощів. Деякі з
них заторкувалися в контексті проблем відтворення метафори або при аналізі перекладів
творів окремих авторів [6–9 та ін.]. Проте, на наше переконання, персоніфікація як один
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із найчастотніших та найважливіших тропів у мові художньої літератури, особливо в
поезії, та як один з яскравих проявів ідіостилю письменника, індивідуальної поетичної картини світу, заслуговує на самостійний розгляд у перекладознавчій площині. Тому,
спираючись на аналіз поезії Х.Р. Хіменеса та його перекладів українською та російською
мовами у виконанні С. Борщевського та А. Гелескула, ми ставимо за мету визначити
коло питань, що можуть постати при відтворенні персоніфікації.
Взагалі, цей прийом поет широко використовував, особливо у пейзажних описах,
тому, за свідченням критиків, пейзаж у Хіменеса завжди оживлений, а в його поезіях
постійно відчувається єдність людини і природи, їх невіддільність одне від одного [10:
10]. Хоча вірш “Tristeza dulce del campo…” не є найяскравішим прикладом використання
уособлення у творчості поета, тим не менше його чотири строфи містять сім персоніфікацій, різних за своєю яскравістю, граматичною будовою, функцією у створенні образу і,
відповідно, труднощами перекладу. Спочатку прокоментуємо оригінал:
Tristeza dulce del campo,
la tarde viene cayendo,
de las praderas segadas
llega un suave olor a heno.
Los pinares se han dormido.
Sobre la colina, el cielo
es tiernamente violeta.
Canta un ruiseñor despierto.
Vengo detrás de una copla
que había por el sendero,
copla de llanto, aromada
con el olor de este tiempo;
copla que iba llorando
no sé qué cariño muerto,
de otras tardes de setiembre
que olieron también a heno [11: 66].
Можна сказати, що цей вірш не є виключенням із загальної творчості Хіменеса: пейзажний опис, яким починається поезія, у кінці змінюється описом людських почуттів,
який логічно поєднується з першим. Тема пори року обрана не випадково: осінь традиційно асоціюється не лише зі щедрістю, багатством, але і з поступовим згасанням усього
живого, природи, у тому числі й людського життя, почуттів. Проте, якщо у людському
житті осінь означає початок кінця, то для природи таке згасання тимчасове, лише частина безперервного циклу, за якою знову слідує відновлення. Отже, за простими на перший
погляд рядками криється складна тема вічності та минущості, тема природи та людини,
що постійно взаємодіють.
Звернемося безпосередньо до аналізу уособлень, їх місця та ролі в образній системі
вірша. Умовно їх можна об’єднати у дві групи в залежності від структурного типу. Виділяються насамперед чотири персоніфікації предикативного типу: la tarde viene cayendo,
llega un suave olor, los pinares se han dormido, copla que iba llorando. Подібні структури
характеризуються особливою яскравістю та динамічністю. Всі перераховані уособлення
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мають схоже граматичне оформлення: персоніфікований іменник-підмет поєднується із
дієсловом-присудком, в якому міститься антропоморфна ознака. Як бачимо, лексеми на
позначення персоніфікованих денотатів належать до різних тематичних груп, так само
як і лексеми, в яких міститься уособлювальна ознака. Перші дві з названих персоніфікацій відносяться до розряду мовних і використовуються автором для опису атмосфери
осіннього вечора, природи, тобто допомагають у створенні загального пейзажного образу. Дві інші, якими починаються друга та четверта строфа вірша, більш яскраві у стилістичному відношенні, хоча їх навряд чи можна визначити як індивідульно-авторські.
Подібні уособлення є доволі розповсюдженими в поезії. Персоніфікація los pinares se
han dormido продовжує низку попередніх образів, що служать для створення пейзажного
опису. Трохи інша функція належить останньому уособленню цього типу copla que iba
llorando, яке вже виходить за межі опису природи і поступово підводить до розкриття
загальної ідеї вірша. При цьому персоніфікація не з’являється неочікувано, а, завдяки
майстерності поета, ніби випливає із попередньої строфи, яка підготовляє читача до появи такої метафори. І хоча у третій строфі уособлення не виражені експліцитно, натяк
на них міститься в реченні vengo detrás de una copla que había por el sendero, а також у
словосполученні copla de llanto, в яких іменник copla опосередковано отримує антропоморфні ознаки, поступово починаючи “оживлюватися”, кульмінацією чого і виступає
персоніфікація copla que iba llorando.
До другої групи належать три уособлення атрибутивного типу: tristeza del campo,
un ruiseñor despierto, cariño muerto, які є менш яскравими, їх також не можна назвати індивідуально-авторськими, проте вони відіграють не менш значну роль у ідейнообразній структурі твору. Персоніфікація tristeza del campo, з’являючись на самому
початку, є досить важливою, адже фактично задає тон та настрій поезії. Остання персоніфікація cariño muerto відіграє суттєву роль, оскільки є ключовою у розкритті основної
ідеї вірша. Уособлення un ruiseñor despierto, поряд із предикативними структурами, служить для створення пейзажного образу.
Отже, у лінгвістичному плані персоніфікації цієї поезії є простими, предикативного та атрибутивного типів. Уособленню піддаються денотати зовсім різної семантики
(природні реалії, явища, абстрактні поняття, жива істота); так само, різна семантика у
персоніфікаторів (людина, жива істота). Як бачимо, у цій поезії відсутній персоніфікований персонаж як такий, водночас, вірш насичений уособленнями-мікрообразами. Такі
уособлення, за попередніми спостереженнями, характерні і для інших творів поета. Завдяки цим ненав’язливим, малопомітним персоніфікаціям, авторові вдається створити
низку образів, що допомагають передати певний настрій: далекий смуток, жаль, проте
не відчай, і, зрештою, формують головний мотив твору: туга за втраченими почуттями.
Таким чином, практично всі персоніфікації предикативного і одна атрибутивного типу
служать для створення пейзажу. Проміжне положення займає персоніфікація copla que
iba llorando, яка підводить до розкриття смислу поезії. Найбільш значеннєвими у цьому
вірші виявляються перше та останнє уособлення атрибутивного типу, які, відповідно,
допомагають у створенні настрою та формують зміст ідеї поетичного твору.
Розглянемо тепер, як інтерпретували цей вірш перекладачі. З огляду на обмежений
обсяг статті, проаналізуємо лише відтворення персоніфікації:
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На поле, сумне і безлюдне,
спускається смерк вечірній,
легенькій вітрець доносить
п’янливі пахощі сіна.
Забарвився овид неба
у колір бузковий, ніжний,
а сосни стоять поснулі,
і лине спів солов’їний.
Стежиною луговою
я йду за піснею слідом,
і відгомін днів минулих
вчувається в давній пісні.
Вона оплакує тужно
любов, що пішла навіки
в такий же осінній вечір,
що пахнув так само сіном [12: 87–88].

В полях печально и пусто,
одни стога среди луга.
Ложится вечер осенний,
и пахнет сеном округа.
Проснулся плач соловьиный,
а сосны замерли сонно,
и стал так нежносиренев
над ними цвет небосклона.
Уводит следом за песней
меня тропа луговая,
и веет осенью песня,
Бог весть кого отпевая, –
поет, как пела когда-то,
зовя ушедшего друга,
и падал вечер осенний,
и пахла сеном округа [13: 67].

В українському перекладі, на відміну від російського, всі персоніфікації предикативного типу відтворені, хоча й зі змінами у граматичній та семантичній структурах.
У першій строфі відбувається лексична заміна уособлюваного денотату: tarde – смерк;
olor – вітрець, що, однак, не впливає на образну структуру, і може бути пояснено лінгвістичними розбіжностями, а також прагненням відтворити риму. У російському перекладі
в першій строфі уособлення відтворюється лише раз (ложится вечер), що може бути
пояснено належністю персоніфікацій оригіналу до розряду узуальних, адже, за свідченням дослідників, підхід до відтворення метафори залежить від того, чи є вона мовна
чи мовленнєва. Мовна метафора може не передаватися при перекладі, якщо її роль в
образно-смисловій структурі вірша незначна, або якщо немає можливості відтворити її
засобами іншої мови, тоді як мовленнєва метафора може бути опущена лише внаслідок
обмеженої віршованої форми. Тому процент невідтворення мовних метафор більший,
порівняно з індивідуально-авторськими [14: 124]. Дві інші, більш яскраві, персоніфікації
цього типу відтворені обома перекладачами. При відтворенні уособлення los pinares se
han dormidо рішення принципово схожі в українському та російському перекладах: персоніфікація переміщена у третій та другий рядок відповідно і відбувається не тільки за
рахунок дієслова, яке майже втратило свої антропоморфні ознаки (стоять; замирать),
а й за допомогою введення прикметника (поснулі) та прислівника (сонно), що створює
в перекладах досить свіжу метафору. Уособлення copla que iba llorando отримує, внаслідок перекладацьких перетворень, тісніший зв’язок із попередньою строфою: в українському перекладі лексема copla замінюється займенником, а в російському вона не
повторюється і речення структурується як низка однорідних присудків. В українському
варіанті зберігається імпліцитність у вираженні персоніфікації третьої строфи, у той час
як у російському перекладі уособлення експлікуються, що може бути компенсацією за
попередні невідтворення прийому. Так, з’являється мовна персоніфікація уводит тропа луговая, а також більш яскрава класу дистантних веет осенью песня, Бог весть кого
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отпевая, створюючи мікрообраз, відсутній в оригіналі. У перекладі українською мовою
персоніфікація четвертої строфи підсилюється шляхом додавання до дієслова оплакує, в
якому міститься антропоморфна ознака, прислівника тужно, що також несе уособлювальну силу і наповнює опис більшим психологізмом. У версії російського перекладача отримуємо одну розгорнуту персоніфікацію: (песня) поет, как пела когда-то, зовя
ушедшего друга. При цьому відбуваються зміни семантичного плану: персоніфікований
денотат зберігається, однак змінюються властивості, що йому приписуються, які містяться в дієслові: llorar – петь + дод. звать.
Уособлення атрибутивного типу також по-різному відтворюються в перекладах. У російському варіанті зникнення персоніфікації trizteza del campo дещо нейтралізує стилістичний ефект, образ, що відіграє важливу роль, не передається. Натомість в українському
перекладі ця персоніфікація відтворена, хоча й зі змінами у граматичній структурі: поле
сумне. Наступна персоніфікація цього типу не відтворюється в українському варіанті,
зважаючи, мабуть, на не достатньо яскравий характер, у той час як у перекладі російською мовою отримуємо досить свіжу метафору: проснулся плач соловьиный, яка переміщена у перший рядок другої строфи. Остання, ключова, персоніфікація в українському
перекладі зберігається, однак з атрибутивного типу перетворюється на предикативний,
що підсилює уособлення: любов, що пішла навіки. Крім того, відбувається заміна дієслова стилістичним синонімом: morir – піти. У російському перекладі ця персоніфікація не
відтворюється, мова йде вже не про абстрактне поняття, а про людину, друга.
Таким чином, в українському перекладі маємо шість уособлень, у російському – сім.
У російському перекладі персоніфікації відтворюються більш варіативно: одні уособлення
оригіналу не передаються, проте натомість з’являються інші в інших місцях. В українському ж перекладі майже всі персоніфікації оригілалу відтворені, за винятком однієї не досить
яскравої, однак не без змін формально-граматичної та семантичної структур. Таким чином,
найбільш варіативною складовою при перекладі персоніфікації є граматичне оформлення,
зміна якого при інваріантності семантичної структури може бути менш релевантною. Хоча
варто пам’ятати і про зворотній вплив форми на зміст: предикативні структури відрізняються яскравістю та динамізмом, у той час як атрибутивні – більшим психологізмом.
Слід враховувати, що кількість не дорівнює якості. Якщо говорити про пейзажний
опис, то, загалом, функції персоніфікації відтворені, незважаючи на певні смислові та
структурні зміни. Уособлення тут так само не виходять на передній план, а лише підкреслюють, створюють відповідний настрій. Всі образи знайомі і зрозумілі носіям мови
перекладу. Опис природи не існує сам по собі, він логічно продовжується описом людських почуттів, життя, служить своєрідним фоном. Незважаючи на схожість двох перекладів, особливо у перших двох строфах, ідейно вони все-таки різні. Основне смислове
навантаження припадає на останню строфу, де, власне, і стає зрозумілою ідея вірша,
розкриттю якої підпорядковані всі інші засоби. У перекладі українською мовою – це
туга за втраченим коханням, у російському перекладі маємо ширший загальнолюдський
мотив минущості життя на фоні вічності природи. Не останню роль у цих інтерпретаціях
відіграло уособлення cariño muerto, збереження якого в українському варіанті сприяло
відтворенню ідеї любові. Попри розбіжності між перекладами, спільним у них є те, що
виражене в оригіналі імпліцитно, в обох перекладах експлікується, хоча й по-різному.
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Оскільки останнє уособлення відноситься до ключових, то його збереження чи вилучення, так само як і заміна іншим, відчутно позначається на самій ідеї поезії і здатне змінити
її в перекладі.
Отже, персоніфікація може не займати центрального місця у поетичному творі, проте
відігравати важливу роль у розгортанні ідейно-образної структури вірша. В залежності від
місця та ролі персоніфікації, будуть змінюватися і труднощі перекладу. При цьому слід
враховувати, що є уособлення, які відіграють особливо важливу роль, є ключовими для
основного мотиву твору, а є периферійні, що допускають певний ступінь відхилень при
їх відтворенні. При виборі шляху перекладу необхідно, передусім, відштовхуватися від
функції персоніфікації в конкретному творі, а також в індивідуальному авторському стилі.
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КУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
УДК 37.032: 378.147
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(Київ,Україна)

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ ЯКІСНОЇ
ОСВІТИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
У статті розглядається новітній підхід до якісного навчання комунікативних навичок з іноземних мов студентів-нефілологів, який враховує соціо-психологічний аспект у
структурі особистості, що впливає на розвиток її самоствердження, самооцінки, тобто особистісних цінностей людини.
Ключові слова: структура особистості, особистісні цінності, соціо-психологічний
аспект, мотиваційна база, особистісна самооцінка і значущість.
В статье рассматривается новый подход к качественному обучению коммуникативных навыков по иностранным языкам у студентов-нефилологов, который учитывает социо-психологический аспект в структуре личности и влияет на развитие ее самоутверждения, самооценки, т.е. личностных ценностей человека.
Ключевые слова: структура личности, личностные ценности, социо-психологический
аспект, мотивационная база, личностная самооценка и значимость.
The article concerns a novel approach to the qualitative teaching of communicative skills
of foreign languages to students-nonphilologists, that regards the social and psychological
aspect in personality structure and has an impact on the development of self-esteem and selfworth i.e. personal values of a speaker.
Key words: personality structure, personal values, social and psychological aspect,
motivation basis, personal self-esteem and self-worth.
Навчити студента вільно та впевнено висловлювати свою точку зору, свої судження,
почуття і т.і. іноземною мовою крізь призму своїх особистісних цінностей, тобто максимально розвивати та активізувати свої внутрішні потреби до говоріння іноземною мовою
в реальних умовах повинно стати головним завданням педагога в рамках нового підходу
до процессу навчання, спрямованого на формування комунікативних навичок і вмінь з
іноземних мов у студентів в умовах ВНТЗ.
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується посиленням ролі України,
підвищенням її міжнародного авторитету як незалежної держави в рамках Європейської
спільноти, що значно розширює комунікативний простір між нашою країною та її
зарубіжними партнерами. Розвиток суспільних відносин в Україні на сучасному етапі
в значній мірі впливає на розвиток дидактичних і загальноосвітніх цінностей людини в
процесі навчання. Особистісні цінності людини, що навчається, витікають передусім з
соціально-психологічних потреб в іншомовному спілкуванні, що вимагають якісно ново© Смірнова Є.С., 2009
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го рівня навчання іноземним мовам у технічному вузі, яке слід розглядати як особливу
технологію при підготовці кваліфікованих спеціалістів в різних галузях народного господарства з високим рівнем володіння іноземною мовою.
Питанню розвитку вмінь професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою.
в тому числі й у немовних вузах, приділялась і приділяється значна увага вітчизняних
науковців. Останнім часом дослідники все більше привертають увагу у своїх працях до так
званого «гуманістичного фактора» в процесі викладання дисциплін, включаючи іноземні
мови у технічному вузі. Це пов’язано, перш за все, з урахуванням соціокультурного аспекта при навчанні іноземним мовам, який впливає на формування у студентів етикетизації
мовленнєвого спілкування [1; 2; 3; 4]. Багато праць присвячені дослідженням проблеми
соціо-психологічного фактора при навчанні спілкуванню іноземною мовою і пов’язаного
з ним питання формування мотиваційної бази у студентів [5]. Також в науковій літературі
розглядається питання розвитку мотиваційно-ціннісних чинників в процесі спілкування
між студентом і викладачем [6: 363].
Вищезазаначені дослідження відображають лише частку проблем, пов’язаних з питанням формування мовленнєвої компетенції студентів-нефілологів крізь призму розкриття їх особистісних цінностей на практичних заняттях з іноземної мови.
Метою даної статті є опис і характеристика поняття «особистісні цінності», а також
їх значущість у формуванні комунікативних навичок і вмінь студентів в рамках якісно
нового підходу до навчання іноземним мовам в технічному вузі.
Мовленнєва поведінка студентів на практичному занятті з іноземної мови не зводиться до одних лише зовнішніх, відкритих безпосередньому сприйманню елементів вербальної і невербальної діяльності. Будь-яка дія має внутрішню, орієнтувальну основу, що
спрямована на досягнення певних комунікативних задач, у формуванні яких визначальну
роль відіграють компоненти мотиваційно-ціннісної сфери особистості [7; 8]. Особистісний аспект спілкування включає в себе ціннісні орієнтації, смислові установки, мотиви,
що регулюють спілкування в цілому і визначають його особливості. Мовленнєва взаємодія комунікантів охоплює спілкування, ставлення і поводження як спосіб поведінки
суб'єктів комунікації [8: 157]. Залежно від цілей і мотивів спілкування актуалізується і
певна емоційна поведінка партнерів по спілкуванню.
Ідеї мотиваційно-смислової регуляції мовленнєвої поведінки, які розвиваються в
руслі діяльнісного підходу, близькі за своєю суттю до теоретичної концепції «очікуваної цінності» [9; 6].
Основна ідея теорій «очікуваної цінності» полягає в тому, що за необхідності вибору
між кількома альтернативними цілями або діями перевага надається цілі з найбільш високо оцінювальною значущістю, цінністю, привабливістю для особистості. Значущість, яку
особистість надає конкретним діям та їх очікуваним результатам і наслідкам, визначається властивими йому мотиваційно-ціннісними характеристиками. Поряд із мотиваційними
чинниками суттєву роль у визначенні мовленнєвої поведінки комунікантів під час спілкування відіграє система особистісних цінностей співрозмовників, яку слід класифікувати в
етичних термінах добра і зла. Отже, саме ціннісні характеристики особистості в процесі
навчання (в нашому випадку в комунікативному процесі) стимулюють, заохочують студента до навчання, зміцнюють його самооцінку і значущість. Це положення витікає з
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визначення поняття «особистісні цінності» Д.О. Леонтьєвим, який тлумачить цей термін як мотиваційні структури, які спонукають особистість до предметного втілення у
своїй поведінці суспільних ціннісних ідеалів [7: 37]. Особистісні цінності є похідними
від цінностей різного типу соціальних (професійних) груп, до яких входить і з якими
ідентифікує себе особистість. Навчально-ціннісні орієнтації, тобто ціннісні структури,
які відображають уявлення студентів про найбільш важливі, значущі цілі і завдання комунікативної діяльності в процесі навчання іноземним мовам, виступають в якості регуляторів їх мовленнєвої поведінки.
Аналіз особистісного фактора в певних моделях мовленнєвої поведінки співрозмовників базується на описі структури комунікантів, структури особистості, пов'язаного з
поняттями «мовна особистість» [10: 16].
Існують різні критерії класифікації особистості.
У працях одних дослідників поняття «мовна особистість» охоплює широке коло аспектів: писхологічний (активна, пасивна особистість); динамічний; аспект соціальної
спрямованності (творець, споживач, райнівник і т.п.); аспект, заснований на орієнтації
в ситуаціях міжособистісних взаємовідношень: 1) суб’єкти, орієнтовані на людей; 2)
від людей; 3) проти людей та ін. [11: 83-85]. Інші автори співвідносять поняття «мовна
особистість» з мовленнєвою поведінкою комунікантів та видіялють цілий ряд комунікативних категорій, що реалізуються в різних формах: наприклад, категорія статусності
реалізується різними формами рівноправ’я та нерівноправ’я учасників спілкування [12:
17-19]. Деякими вченими людська поведінка розглядається як сукупність мовленнєвих
звичок і тактичних прийомів, що виявляються в якісних і кількісних характеристиках
мовлення, у відношенні до співрозмовника, в наданні переваги певним комунікативним
настановам, формам спілкування і видам мовленнєвої діяльності, в реактивності, у виборі певних стилістичних засобів та ін. [13: 7-8].
Мовленнєва поведінка людини охоплює три взаємопов’язаних аспекти його діяльності: соціальний, психологічний і біологічний. Ці аспекти відносяться до інтрасуб’єктивних,
що включають стать, вік, фізіологічну конституцію, професію. інтереси. свідомість, темперамент, інтелект, дискурсивні стратегії особистості. До екстрасуб'єктивних факторів
відносяться: 1) партнер з мовленнєвої взаємодії; 2) ситуація; 3) сфера взаємодії [інституційна/неінституційна); 4) норми та концепції мовленнєвої поведінки даного етнокультурного соціуму [14: 48-49].
Статусний аспект двоагентної мовленнєвої ситуації, що детермінує мовленнєву поведінку людини, виявляється або в симетричності (рівні соціальні ролі і статуси комунікантів), або в несиметричності рольових і статусних характеристик інтерактантів [15: 127].
В несиметричних двоагентних ситуаціях спілкування, де соціальні і статусні ролі
інтерактантів не є рівними, зазвичай спостерігається «комунікативна залежність» учасника комунікації з низькими соціальними і статусними ролями від свого партнера з комунікації, що займає більш високий соціальний статус [15: 127]. Це виявляється, перш
за все, в мовленнєвій поведінці комунікантів: у відношенні до співрозмовника, в наданні
переваги певним комунікативним настановам, формам спілкування, видам мовленнєвої
діяльності, вживанні певних мовних і парамовних засобів і т.д.
Екстрасуб’єктивні фактори в структурі особистості виявляються більш чи менш
спонтанно в мовленнєвій поведінці мовця в реальній ситуації спілкування рідною мо352

вою. В умовах віртуальної ситуації спілкування іноземною мовою (рольова гра, проблемні завдання і т.д.) вищезгадані фактори є основними для досягнення комунікативних
задач і реалізації ціннісних орієнтирів студентів, тому викладачу слід особливо активно
стимулювати цей процес (використовуючи індивідуальний підход до кожного студента,
власний приклад. метод заохочення і т.п.).
Теоретичні засади соціо- та психолінгвістики надають можливість викладачу іноземної мови правильно та чітко побудувати процес навчання.
Мотиваційно-заохочувальна фаза мовленнєвої діяльності студента, свідома потреба
в говорінні іноземною мовою є однією з основних складових всього процесу мовленнєвої комунікації [16: 13].
Коли студент усвідомлює та відчуває у спілкуванні з партнером свою значущість як
особистість, це є подальшим кроком до зростання інтересу в продовженні подальшої
мовленнєвої діяльності, а отже, розвитку мотиваційної бази, тобто особистісна оцінка
та значущість студента одночасно являють собою і стимул, і результат в процесі мовленнєвого спілкування іноземною мовою. Лише наявність цих компонентів забезпечує суто
комунікативну спрямованність процеса навчання говорінню іноземною мовою, а отже
характеризує цей процес з точки зору його якості.
Організація процесу навчання професійно-орієнтованим іноземним мовам в технічному вузі має певні ускладнення в плані досягнення так званої «особистісної індивідуалізації» [17: 30], коли вправи комунікативної спрямованності складаються, орієнтуючись
на особистість кожного студента: його здібностей, інтересів, психологічних особливостей, поглядів, досвіду і т.п. Важко навіть уявити найдосвідченішого педагога, який знає
кожного студента в плані його особистісно-ціннісних характеристик. Окрім того, незрозуміло, як поєднати таку стратегію з неминучою централізованою підготовкою навчальних матеріалів, навчальних та робочих програм із загальними умовами та задачами
навчання і т.д.
Найбільш релевантними в організації якісного навчального процесу, спрямованого на розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів в умовах технічного
вузу, виступають вправи з елементами рольових ігор, проблемних ситуацій в парному чи
груповому виконанні, що максимально наближаються до реальних умов їх майбутньої
професійної діяльності, такі як, наприклад, ситуації-презентації нового продукту, нового
проекту тощо, в яких задані не тільки ситуативні моделі, вербальні і невербальні стратегії комунікації, але й також створені такі умови, в яких найбільш яскраво розкриваються
особистісні характеристики мовців.
Отже, статусно-рольові характеристики комунікантів, які варіюються в залежності
від комунікативних задач у різних вправах, дозволяють учасникам мовленнєвого спілкування максимально розкрити свої особистісні цінності (тобто самовиразитися), підкреслити важливість іншомовної мовленнєвої діяльності (тобто потребу в ній), оскільки серед всіх функцій мовленнєвого спілкування особистісна функція – визнання, підтримка,
самоствердження в очах інших людей (співрозмовників), задоволення емоційних потреб
вважається основною. Чим більше можливостей самоствердження через самовираження
надаватиме спілкування, тим більше особистісно значущим воно стане і, відповідно, тим
успішнішим та ефективнішим буде комунікативний результат.
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РОЛЬ ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ДОСЯГНЕННІ
ВИСОКОГО РІВНЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
Визначено роль Центру вивчення української мови у підвищенні мовної компетенції
освітніх працівників Дніпропетровщини та обґрунтовано основні напрями удосконалення їх мовної компетенції.
Ключові слова: мовна компетенція, особистість, культуромовна діяльність, групи
інформантів, філологи – тренери.
Определена роль Центра изучения украинского языка в повышении языковой компетенции работников образования Днепропетровской области.
Ключевые слова: языковая компетенция, личность, группы информантов, филологитренеры.
The role of Center of study of Ukrainian in the increasing of linguistic knowledge of
education workers in Dnepropetrovsk area is defined. The main directions of improvement of
linguistic knowledge of education workers are grounded.
Key words: language competence, personality, language activity, informing groups,
philologists-trainers.
Культурологічна парадигма має бути важливим засобом виховання людини. Кожна
особистість повинна дбати про культуру власного мовлення, бо культура мови – це постійна робота думки. Відомий український педагог В. Сухомлинський вважав, що мова є
складовою духовної культури людини і її культури мови зокрема: «Багата мова – багатий
духовний світ, розвинуте почуття краси слова – висока моральна культура. Убогість слова – це убогість думки, а убогість думки веде до моральної, інтелектуальної, емоційної,
естетичної товстошкірості»[4].
У сучасному суспільстві, що прагне щирості й толерантності, значення державної
мови – гарантія того, що ми є повноправними громадянами держави. Мова виконує важливу філософсько – світоглядну функцію: вона є незримим, але міцним зв’язком, який
прив’язує етнос до мовної стихії, в якій людина живе. Життя доводить, що найпродуктивнішим є шлях утвердження української мови через освіту – дитячий дошкільний заклад,
середню та вищу школу, через родинне й шкільне виховання, оскільки розвиток освіти
визначає рівень економічного, соціального і духовного прогресу суспільства. Саме мова
перетворює українців у єдину національну спільноту і виокремлює нас як представників
певної етнічної спільності [3].
Сьогодні культура і мова виявилися об’єднаними в сукупності духовних вартостей
кожної людини і всього суспільства. Мовна проблема, а точніше – проблема впровадження української мови в усі сфери державного функціонування, зачепила численні
напрямки духовного життя і культури в східному регіоні, хоча у великих містах продовжує
© Шабаєва Л.М., 2009
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домінувати російська мова, що пов’язано з певними обставинами. Тому потреба розширення суспільних функцій української мови вимагає уваги до культури мови в системі
освіти Дніпропетровщини та в Україні. Низька мовна свідомість більшості громадян держави свідчать про те, що сьогодні особливо актуальною є проблема літературної мови.
Саме цей аспект реалізації культурологічного підходу в системі освіти має конкретнопрактичний характер.
Стан розробленості проблеми. В умовах сучасності, коли простежується відсутність в окремих людей навичок користування словниками, довідниками правописними
збірниками, особлива місія відводиться освітянам. Ця тема пов’язана з національним
і соціокультурним феноменом мовної особистості взагалі і мовною особистістю вчителя – предметника зокрема, бо культуромовна діяльність педагога повинна постійно
зростати в освіті. Вивчення української мови у розв’язанні мовних проблем в системі
освіти розглядалося в роботах Є. Бистрицького, І. Зязюна, М. Романенка, В. Сухомлинського, П. Кононенка та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Як правило, вказівні
дослідження присвячені обґрунтуванню певного підходу до культури мовлення. Однак
вказана проблема потребує подальшого вивчення передусім на рівні культурологічної
парадигми.
Мета дослідження. Обґрунтування мовної компетенції вчителів-предметників відповідно до літературно – усталених її нормах.
Виклад основного матеріалу. Освіта XXI століття – це освіта для людини, яка
здатна до саморозвитку, вміє критично мислити, використовувати набуті знання у своєму житті та в житті України. У системі підвищення кваліфікації та самоосвіти вчителя – предметника загальноосвітньої школи необхідно звернути увагу на повторення і
отримання нових знань з української мови. Одним із головних завдань сучасної Дніпропетровщини є створення освітньої системи, яка б не тільки виховувала освічену
культурну людину, але й зберігала б та удосконалювала українську мову [5].
Потреба розширення суспільних функцій української мови в її державному статусі
вимагає уваги до культури української мови, бо мова – мудрий учитель, який зберігає
у своїй скарбниці весь історичний досвід народу, що дав мові ім’я прогресивного розвитку людства. Сьогодні, саме культура і освіта як культурний феномен є середовищем
будь-яких соціальних процесів. Від того, наскільки культура мови, думки відповідають
вимогам сучасності, залежить формування інтелектуального потенціалу держави [2].
Сучасна українська літературна мова потребує глибокого дослідження стану мовного життя в навчально – виховній сфері. Педагог повинен забезпечувати свій постійний розвиток, володіти особистісними якостями як: самовдосконалення та здібність
до самоосвіти.
У 2006 році на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти створено Центр вивчення української мови як освітньонавчальний
комплекс відповідно до вимог законів України. Методисти Центру допомагають педагогам і вихователям міста Дніпропетровська оволодіти державною мовою, підвищити
рівень знань. За два роки пройшли підготовку 152 філологи- тренери, які мають у своїх
регіонах надавати допомогу освітянам у вивченні державної мови. Майже в кожному
районі та місті області створені регіональні центри з вивчення української мови.
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Головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації Державної програми розвитку української мови як державної та створення оптимальних умов її функціонування
в загально – освітніх закладах області. Основними напрямками діяльності Центру є:
а) створення належних умов для безперервного мовного вдосконалення та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
б) співпраця з відповідними центрами інститутів післядипломної педагогічної
освіти, Регіональною спілкою письменників України, загальноосвітніми навчальними
закладами щодо проведення освітньо – навчальної діяльності;
в) надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з розв’язання мовних проблем.
Виконання вищезазначених завдань здійснюється Центром комплексно, через підготовку філологів-тренерів, співпрацю з відповідними центрами, організацію активної
пропаганди української мови серед населення. У кожному районі, місті Дніпропетровщини працюють групи філологів – тренерів, які активно проводять заняття – тренінги з
питань культуромовної діяльності вчителя .
Сьогодні немає громадянина України, якого б обходило мовне питання. І ця проблема
повинна викликати не нарікання, а розумну, наполегливу працю над культурою мови.
Модернізація освітньої галузі, що відбувається в державі, має на меті створення умов для
особистісного розвитку та самореалізації кожного громадянина держави [ 1].
Як же засвоюють літературні норми в східному регіоні? Об’єкт нашого дослідження
є мовна практика вчителів – предметників Дніпропетровщини. Для дослідження літературних норм, Центр використав соціолінгвістичні методи дослідження, як спостереження, анкетування, аналіз залікових робіт курсантів, інтерв’ю. В анкетуванні взяли участь
570 учителів – предметників від 23 до 57 років. Усі інформанти мають вищу освіту. Було
визначено рівень мовної компетенції вчителів різних спеціальностей. Рівень володіння
мовою педагогів оцінювався на підставі аналізу залікової роботи та анкети. Учителі мали
виконати конкретні завдання: написати словниковий диктант, провідміняти чоловіче та
жіноче прізвище, ім’я по батькові, перекласти українською мовою вислови, в яких найчастіше спостерігається явище російськомовної інтерференції, написати відмінкову форму числівника, поставити іменники у кличному та родовому відмінках, у синтаксичних
конструкціях поставити розділові знаки.
Як виявилося, вчителі краще володіють мовою на орфоепічному рівні, а гірше засвоїли норми орфографії, морфології та пунктуації. Розглянемо типові порушення літературних норм на лексичному, морфологічному рівнях мовної структури, оскільки
про дотримання мовного багатства людини судять за її вміння користуватися лексикосемантичними категоріями. Проте не всі мовці як належить використовують цю лексичну особливість української мови.
До типових помилок деяких вчителів відносяться такі порушення: «підводити підсумки» (підбивати підсумки), «приймати участь» (брати участь), «положіть» олівці (покладіть), «приймати» міри (уживати заходів), «розкрийте» підручники ( відкрийте).
Також часто порушуються морфологічні варіанти: компостувати, а не компостирувати; міць, родовий відмінок моці, а не міці; нежить – нежитю (не нежиті); очі, очима (не
очами); плечі, плечима (не плечами).
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Українська літературна лексика збагачується іншомовними словами, які пов’язані з
розвитком культурного життя особистості. Учитель зобов’язаний знати значення таких
лексем і їх вживання. Значний відсоток опитаних слухачів неправильно розуміє семантику таких поширених слів, як адекватний, емансипація, парадигма, альтернативний,
постскриптум, преамбула, прецедент, харизма та багато інших. Частина вчителів надає
перевагу іншомовним словам з певного синонімічного ряду, усвідомлено чи неусвідомлено наслідують мовні віяння.
Знижують рівень мовної культури і кальки з російської. До таких помилок належать:
«cлідуюче» питання (наступне), «міроприємства» (заходи), «відкрити» двері (відчинити)
та інші.
Псують мову плеонастичні звороти – поєднання близьких за значенням слів, з яких
одне або кілька логічно зайві: «моя автобіографія», «у червні місяці».
Окремі пункти залікової роботи передбачали переклад українською мовою сталих
словосполучень: активно участвовать – брати активну участь, анютины глазки- братки,
[садові], бежать от воспоминаний – уникати спогадів, благотворное влияние – добродійний вплив, введение в должность – призначення на посаду, возрастная группа – вікова
група, впредверии праздника – напередодні свята, під свято, молитвенный дом – молитовня, хорошие манеры – гарні манери, с глазу на глаз – віч- на- віч, на протяжении длительного времени – протягом тривалого часу, привлекать к работе – залучати до роботи,
привлекать изысканными манерами – приваблювати вишуканими манерами, поднимать
важный вопрос – порушити важливе питання, пробелы в знаниях -прогалини у знаннях,
на следующей строке – на наступному рядку.
Наступним завданням було поставити іменники у кличному та родовому відмінках:
Алло, Вікторіє, Єлизавето, Іванно, Маріє, Софіє, Юліє; Андрію, Антоне, Глібе, Ігоре,
Олегу, Ярославе; добродію бригадире (бригадир), пані Інно, друже Гончар, Марино Іллівно, Геннадію Кузьмичу, Михайле Іллічу, Борисе Володимировичу; батьку, брате, слухачу, голубе, женче, чумаче, молодче, хлопче, друже, школяре, шевче, ясеню.
У родовому відмінку: обличчя, учителя, Андрія, гвинта, Парижа, Кривого Рогу, Широкого Ставу, гектара, понеділка, конуса, додатка, займенника, малюнка, Франка, Дорошенка, ясеня, Харкова, віку, грама, синтаксису, радіуса, іменника, асфальту, вишняку,
поверху, куреня, хисту, світогляду, прогресу, фейлетону, Алтаю, Ельбрусу, Криту, Сибіру,
Єгипту, Паміру, Пелопоннесу, Кавказу, Китаю, Сахаліну.
Українська мова належить до тих слов’ янських мов, що зберегли кличний відмінок,
тоді як російська і білоруська втратили його. У сучасній літературній мові нормативними є форми Олегу, князю. Протягом століть у родовому відмінку однини іменники
чоловічого роду залежно від їх семантики вживались із закінченнями – а(-я) та у(-ю).
»Український правопис» 1993р. подає низку правил щодо вживання закінчень, які розмежовують конкретне (-а /- я) та абстрактне (-у / -ю). На жаль, значний відсоток учителів
неправильно поставили іменники у кличному та родовому відмінках.
Наступним завданням було провідміняти чоловіче та жіноче прізвище, ім’я по батькові: Лебідь Лідія Олексіївна, Лебідь Юрій Анатолійович, Майборода Олена Геннадіївна, Майборода Сергій Ігорович, Нечуйвітер Ольга Іванівна, Нечуйвітер Костянтин Анатолійович.
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Частина вчителів допустили помилки в суфіксах –ович, – івн (а ) та в кінцевих приголосних основи г, к, х у жіночих іменах у давальному, місцевому відмінках однини.
Мовна компетенція вчителів на різних рівнях мовної структури, в %
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30,6
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54,8
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75,8
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Учителі трудового
78,1
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Учителі фізкультури 79,1
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31,7
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Середній показник
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Учителі математики,
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інформатики, фізики
Учителі географії,
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Учителі біології,
хімії

77,5

пунктуаційні

65,3

орфографічні

морфологічні

56,9

Учителі російської
мови, іноземної
мови
65,4
і зарубіжної
літератури
Учителі початкового
навчання, музики й 87,3
малювання

синтаксичні

словотвірні

48,1

Групи інформантів

орфоепічні

лексичні

акцентуаційні

Мовні норми

Про мовну особистість учителя свідчать не тільки лінгвістичні дані. Необхідно
враховувати і загальнокультурну освіченість людини. Мати високу культуру мови –
означає вміти використовувати мовні багатства сьогодення та культурну спадщину.
Педагог повинен постійно дбати про культуру власного мовлення, бо рівень розвитку
мови залежить від рівня індивідуального мовлення [6].
Висновки. Мова – суспільне явище, що виникає, розвивається й функціонує в
суспільстві, оскільки є засобом спілкування людини. Для досягнення високого рівня
культури мовлення необхідно: засвоїти орфоепічні, граматичні, лексичні норми
літературної мови, її правила, ніколи не припиняти процес удосконалення та пізнання,
бо мовна проблема – це політична проблема, яка завжди в полі зору кожної держави.
359

Українська літературна мова XXІ століття здатна забезпечити потенціальний розвиток
мовної особистості, що утворює той центр, навколо якого об’єднуються знання, навички
суб’єкта. Таким чином, мовна особистість учителя – предметника – це і самовираження,
і самопізнання, і творення мовно –естетичних цінностей людства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бистрицький Є. Культура як світ національного буття / Є. Бистрицький // Філософська та соціологічна думка. – 1999. – №1 – 2. – с. 240 – 245.
2. Зязюн І. Освіта і вчитель у контексті українського державотворення / І. Зязюн //
Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – №1. – с. 12 – 23.
3. Кононенко П. Національна педагогіка в реформіуванні / П.Кононенко // Освіта і
управління. – 1997. Т.1.- Число 3. – с. 19 – 30.
4. Романенко М. Освіта та національна культура / М. Романенко // Нива знань. – 2009.
– №1. – с. 8 – 11.
5. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К..6 Наукова
думка, 1999. – 394с.

УДК 811.161.2’271.16+378.147

Лобода Т.М.
(Київ, Україна)

НАВЧАЛЬНО-РОЛЬОВА ГРА НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО
МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
У статті розглядається проблема пошуку нових технологій здійснення комунікативної підготовки майбутніх учителів. Вирішення її можливе за умови впровадження інтерактивних технологій навчання, зокрема навчально-рольових ігор. Автором
створена їх класифікація, описана методика проведення на заняттях ділової української мови у вищому педагогічному закладі.
Ключові слова: інтерактивні технології навчання, класифікація інтерактивних
технологій, ділова гра, види навчально-рольових ігор.
В статье рассматривается проблема поисков новых технологий осуществления
коммуникативной подготовки будущих учителей. Решение её возможно при условии
внедрения интерактивных технологий обучения, в частности учебно-ролевых игр.
Автором создана их классификация, описана методика проведения во время занятий
делового украинского языка в высшем педагогическом заведении.
Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, классификация интерактивных технологий, деловая игра, виды учебно-ролевых игр.
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The article deals with the problem of search new technologies for realization the
communicative training of teachers-to-be. Its solution is possible on the assumption of
adoption interactive technologies of the training, particularly training-role games. The
author created their classification, described the methodology of holding during the
lessons of business Ukrainian in higher pedagogical institution.
Key words: interactive technologies of the training, classification of the interactive
technologies, business game, types of training-role games.
Нині на тлі нових соціально-економічних, суспільних процесів і відповідних їм
нових вимог до фахівців з вищою освітою значення активного навчання ще більше
зростає. Особливо це стосується підготовки майбутніх учителів, головними професійними якостями яких виступають комунікативні уміння, пов’язані з різними видами спілкування, навичками роботи в колективі, тобто соціально-мовленнєві компетенції особистості.
Сьогодні здійснюються активні пошуки форм і методів, які зможуть створити
умови для розвитку комунікативних умінь, що ґрунтуються на активності кожного
суб’єкта освітнього процесу.
Величезний потенціал для здійснення цього, на нашу думку, мають інтерактивні
технології навчання, що набувають останнім часом все більшого поширення у практиці роботи різних освітніх закладів.
Інтерактивне навчання – це така форма організації пізнавальної діяльності,
яка має конкретну, передбачувану мету – створити сприятливі умови навчання, за
яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, а також навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх студентів.
Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, парне), за якого і студент,
і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що
вони роблять. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання професійних (життєвих) ситуацій, використання рольових ігор, спільного вирішення
проблем. Воно ефективно сприяє формуванню освітніх, професійних, мовленнєвих
навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Інтерактивна
взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою ����������������������������������������������
[1:9]. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично і продуктивно мислити та продукувати виважені рішення. На думку дослідників, види
новітніх освітніх технологій інтерактивних освітніх технологій у ВНЗ можуть бути
класифіковані таким чином:
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Одним із ефективних інтерактивних видів співтворчості викладача зі студентами у
ВНЗ і засобів формування фахово-мовленнєвої компетенції є ділова гра, яка передбачає
моделювання функцій структур (організацій, колективів, органів управління) та дій їхніх
працівників, спрямованих на налагодження офіційного спілкування для пошуків вирішення певних професійних ситуацій, проблем.
Ділова гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності фахівця, моделювання тих систем, умов, зв’язків, що характерні для
цієї діяльності як цілого [2:128].
Нині ділова гра є дієвою формою організації як навчальної діяльності студентів, так
і їхньої професійної підготовки, оскільки цей інтерактивний метод дає змогу учасникам
виявити або сформувати необхідні навички, випробувати себе на професійну зрілість,
навчитися спілкуватися у заданій ситуації, аби вдосконалюватися в діловій компетенції.
У комплексі з іншими сучасними формами і методами навчання вона забезпечує перехід
студентів з навчальної діяльності на професійну.
Як вказував П.П.Блонський, «гра – це лабораторія життя», тому саме на прикладі гри
відбувається апробація професійної компетентності майбутнього фахівця. Особливістю
є те, що вона забезпечує стан захопленості, творчої ініціативи, високу внутрішню мотивацію, у процесі ігрової ситуації збільшується інтенсивність засвоєння знань, умінь
і досвіду ділових взаємин. Поряд з аналітико-синтетичними (вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати) та прогностичними (уміння аналізувати та прогнозувати
дії, майбутні рішення проблем, ситуацій тощо) у майбутнього вчителя розвиваються і
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креативні вміння. Саме під час гри студент краще усвідомлює права та обов’язки вчителя, оволодіває елементами таких професійно-ділових стосунків, як вміння доводити,
переконувати, вислуховувати протилежні аргументи, відстоювати чи змінювати свою
точку зору, давати оцінку власним і партнерським діям, уміти робити висновки, узагальнювати, прогнозувати дії та їх наслідки тощо.
Відповідно до визначених умінь можна визначити етапи проведення навчальнорольової гри таким чином:
Підготовчий (прогностичний):
а) визначення теми, виду гри;
б) прогнозування змісту та ходу гри;
в) визначення навчальної мети гри: які знання, вміння, досвід повинні набути студенти під час її проведення.
2. Організаційний:
а) розподілення ролей (індивідуально, за парами, за групами);
б) вивчення, аналіз запропонованої ролі, ситуації кожним учасником гри;
в) консультування студентів-учасників гри із викладачем та іншими студентамипартнерами.
3. Діяльнісно-процесуальний – проведення ділової гри.
4. Підсумково-аналітичний:
а) обговорення ходу та наслідків гри;
б) виступи експертів з висновками та оцінкою діяльності учасників гри.
Як інтерактивний метод навчання ділова гра органічно вписується в програму будь-якої
дисципліни. Проте особливо ретельного підходу потребує її проведення у курсі «Ділова українська мова». Форма розігрування ситуації з домінантою ділового спілкування (насамперед
усного) дає змогу виявити всі структурні та психологічні особливості ділової гри.
Крім того, систематичне проведення ділових ігор, на нашу думку, сприяє формуванню стилю ділового мовлення, який у кожного студента має поступово набувати індивідуальних рис. Виробити індивідуальний стиль ділового спілкування допомагає виконання
одним і тим самим студентом різних, часто діаметрально протилежних ролей, розроблювання варіантів розвитку та вирішення певних ситуацій, пошуки способів правильного
реагування на них.
Здатність чітко й дохідливо сформулювати власні погляди, донести їх до слухача, вести коректний діалог, уникати поспішних висновків, вислухати співрозмовника до кінця,
зацікавити його своїми поглядами, знайти позитивне (головне) в чужій позиції, не монополізувати час розмови, досягти спільної думки і захистити її перед усім колективом
свідчить про високу комунікативну компетентність. Цілком очевидним є те, що якщо майбутній учитель не оволодіє комунікативною компетенцією у ВНЗ, йому надзвичайно важко буде побудувати власну професійну діяльність на засадах ефективного педагогічного
спілкування.
Отже, комунікативна компетентність має стати важливим елементом культури та
професіоналізму вчителя. Найсприятливіші умови для моделювання різноманітних
форм педагогічного спілкування можуть бути створені під час проведення таких видів
рольових ігор:
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Імітаційні (мікровикладання) мають на меті вирішити фахово-педагогічне завдання, у якому подається опис конкретної педагогічної ситуації (умова) і вказати вимоги до
виконання роботи (завдання). Студентам пропонується спланувати, спроектувати свою
діяльність, вибрати найбільш доцільні з їхньої точки зору способи і засоби педагогічного
впливу за поставлених педагогічних умов.
Так, студентові, який виконує роль учителя української мови (історії, англійської
мови), пропонують викласти фрагмент теоретичного матеріалу з теми заняття. Наукову
інформацію студент повинен опрацювати та адаптувати до відповідної ситуації, викласти її у доступній і зрозумілій формі. При цьому перед ним ставиться умова: максимально
передати науковий зміст інформації, дібрати відповідні методи, прийоми. Роль учнів виконують студенти групи, роль експерта – викладач, функцією якого є аналіз ситуації.
Крім того, студент може виступати у ролі дублера викладача під час практичних занять.
Матеріалом для гри можуть стати певні ситуації, в яких студентам-дублерам необхідно
викладати один і той же навчальний матеріал різними методами і за допомогою усної розповіді, частково – пошукового методу, організації самостійної роботи студентів. У цьому
випадку необхідно звернути увагу на оригінальність, послідовність, повноту оформлювання проблемних запитань, завдань, які ставить дублер перед студентами групи.
Під час проведення практичних занять дублер може вимагати від студентів використання наукового матеріалу у вигляді логічних схем, графіків, алгоритмів; зміни, переконструювання тексту з використанням різних видів унаочнення – символічного, інструктивного, схематичного тощо; складання варіантів запитань з орієнтацією на різні типологічні
групи учнів, які різняться якістю знань, самостійного мислення, схильністю до різних видів діяльності; розроблення методики побудови проблемної ситуації; проведення аналізу
причин ускладнень, які виникають у студентів під час опанування певної теми.
Важливим є те, щоб студенти в різних ситуаціях імітаційного моделювання педагогічної діяльності не відтворювали життєвих стереотипів поведінки викладачів, а цілеспрямовано формували б у себе творчий тип учителя, який спрямований на постійний
науковий пошук з використанням новітніх досягнень науки.
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Власне імітаційні як вид імітаційних навчально-рольових ігор мають на меті сприяти не лише розвитку майстерності складання ділових документів за визначеними формулярами, а й формувати уміння перевіряти правильність, коректність їхнього оформлення,
що здійснюють самі студенти-виконавці визначених ролей, як-от: ситуація «начальникпідлеглий» (складання заяви, резюме, службових записок), «партнер-партнер» (оформлення довіреностей, розписок), співрозмовники телефонної бесіди, «доповідач-слухачі»,
учасники виробничої наради, дискусії, перемовин та інші.
Рольові диспути. Різновидом гри є рольові диспути, що проводяться як наукове обговорення за певним планом, з обов’язковою участю опонентів під час практичних занять.
Мета такого диспуту – допомога студентам розібратися із поставленими проблемними
запитаннями, пошук істини, пов’язаний із зіткненням різних, найчастіше протилежних,
точок зору. В ході проведення диспуту у студентів формуються вміння висувати гіпотези, бачити протиріччя, розкривати нові сторони об’єктів, які вивчаються, передбачати
розвиток явищ, а також здійснювати аналіз визначеної проблеми. Майбутні вчителі набувають уміння розв’язувати нестандартні завдання оригінальними засобами, висувати
гіпотези та генерувати ідеї, здійснювати аналіз проблемної ситуації.
Для проведення диспуту обирається творча група студентів, між ними розподіляються ролі (голова, опоненти, експерти, слухачі) і обирається тема диспуту, наприклад: «Як
виникла українська мова», «Чому не може бути двомовності в нашій державі?», «Якою
має бути мова міжнаціонального спілкування в Україні?».
Певні вимоги висуваються до керівника диспуту, який повинен добре орієнтуватися у
визначеній проблемі, вміти добре володіти аудиторією, керувати диспутом, а саме: уважно
вислуховуючи виступи студентів, не переривати учасників, усвідомлювати суттєве та другорядне у виступі і за необхідності переносити увагу аудиторії на головне, після проведення диспуту робити певні узагальнення, підсумки, даючи оцінку діям усіх учасників.
Експерти уважно стежать за проведенням диспуту, заздалегідь спеціально готують відповіді на найбільш складні запитання і в необхідний момент допомагають керівникові.
Диспути доцільно проводити нечасто – 1-2 рази на рік. Ефективність цієї форми роботи залежить від низки умов: дискусійності теми, ступеня зацікавленості аудиторії, а
також ознайомлення її з методикою проведення диспуту.
Моделювання типових активних ситуацій з метою вдосконалення навичок спілкування посідають особливе місце у роботі викладача. Сутність цього методу полягає у
тому, що студентам пропонується певна навчальна ситуація, у якій описуються умови і
дії її учасників. Подання ситуації може бути запропоноване у різних формах: на основі
спостережень студента або викладача; розігрування її групою студентів для подальшого
аналізу. Майбутнім учителям пропонується самостійно проаналізувати і оцінити ситуацію: вказати причини і мотиви поведінки різних людей; висловити власну думку про
можливість варіантів її вирішення. Так, наприклад, під час практичного заняття доцільно
використати таку ситуацію – зарахування на роботу, за якої студенти можуть виконувати
ролі роботодавця, претендента на заміщення вакантної посади, завідувача відділу кадрів,
а також особи, яка рекомендує претендента. Крім писемної форми спілкування (включає
написання заяви, автобіографії, резюме, заповнення особового листа з обліку кадрів, видання наказу про зарахування), головною у цій ситуації є усна співбесіда претендента
з роботодавцем, від результатів якої великою мірою залежить вирішення питання про
надання претендентові роботи в організації.
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Моделювання проблемних ситуацій.
Особливістю проблемних ситуацій передусім є те, що вони пов’язані з фактами порушення дисципліни на виробництві (або в навчальному закладі) чи відхиленням від
установлених норм і правил у діяльності організації та підприємства.
Типова ситуація для навчального закладу – пропуск студентом занять. Її дійові особи – студенти, викладач, чиє заняття було пропущено, директор інституту, проректор.
Документація, пов’язана з цією ситуацією, належить водночас до кількох видів ділових
паперів. Зокрема це:
довідково-інформаційні – доповідна записка викладача на ім’я директора;
пояснювальна записка студента із зазначенням причин пропуску занять; довідка
(про стан здоров’я);
розпорядчі – наказ проректора про запровадження суворого і обов’язкового контролю
відвіданням занять студентами;
обліково-фінансові – графік індивідуальних занять, список студентів, перелік
навчальних дисциплін;
щодо особового складу – наказ про оголошення догани;
організаційні – статут університету.
Одним із важливих психологічних принципів цієї гри є створення творчих груп, розподіл ролей. Студенти розподіляються на групи за певними правилами, які необхідні для
їхньої плідної роботи над поставленою проблемою. Ми використовуємо різні принципи
розподілу їх: за рядами (місце розташування в аудиторії), за статтю (одностатеві групи),
за міжособистісними уподобаннями.
Метою таких творчих груп є:
зміна позиції студента;
зміна стереотипів сприйняття студентами один одного;
надання можливості працювати в колективі, адаптуючись до певних змін;
турбота за успіх своєї творчої групи, а також уміння працювати на спільну користь;
право на відстоювання своєї оригінальної точки зору, своєрідного підходу до
вирішення проблеми.
Крім цього, потрібно зважити на аспект усного мовлення в розігруванні проблемної
ситуації: адже усна бесіда з керівником (директором інституту та викладачем), будучи не
опосередкованим, а безпосереднім виміром ділового спілкування, має неабияку вагу в
конструктивному розв’язанні проблеми.
Як вияв співтворчості викладача зі студентом ділова гра, що ґрунтується передусім
на усному спілкуванні, має такі переваги:
• можливість диференційованого, індивідуального підходу до предмета обговорення;
• швидке реагування на висловлювання співрозмовника за допомоги запитань,
пояснень, поправок тощо;
• розширення компетентності керівника за рахунок критичних оцінок, пропозицій і
думок партнера;
• можливість диференційованого підходу до обліку та оцінювання об’єктивних і
суб’єктивних чинників розігруваної ситуації;
• відчуття особистої значущості у вирішенні обговорюваних проблем і причетності
до результатів реалізації мети гри.
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Таким чином, навчально-рольові ігри, окрім вироблення вміння складати й аналізувати ділові папери, тобто формування писемного мовлення, слугують дійовим засобом
формування усного мовлення, розвиток якого потребує будь-яка сфера професійної діяльності майбутнього фахівця.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ
В статті розглядається актуальність і необхідність формування аудіовізуальної
грамотності у школярів. Викладання основ екранної культури може стати базою для
створення в дітях і підлітках нових форм пізнання, розвитку і досконалості мислення,
виправлення естетичного сприйняття, реалізація творчого потенціалу, освоєння нових
форм взаємодії зі світом, цінностної і професійної орієнтації.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотность, аудіовізуальна культура, медіатекст, телебачення, образотворчі засоби, анімація.
В статье рассматриваются актуальность и необходимость формирования у школьников аудиовизуальной грамотности. Преподавание основ аудиовизуальной культуры
может стать базой для выработки у детей и подростков новых форм познания, развития и совершенствования мышления, коррекции эстетического восприятия, реализации
творческого потенциала, освоения новых форм взаимодействия с миром, ценностного и
профессионального ориентирования.
Ключевые слова: медиообразование, медиаграмотность, аудиовизуальная культура, медиатекст, телевидение, изобразительные средства, анимация.
Article is dedicated to importance and urgency of media education for school children.
Teaching of bases of audiovisual culture can become a base for making at children and
teenagers of new forms of cognition, development and perfection of thinking, corrections of
aesthetic perception, realization of creative potential, mastering of new forms of co-operation
with a world, valued and professional orientation.
Key words: media education, media literacy, audiovisual culture, media text, television,
image making facilities, media language, animation.
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Вторжение в нашу жизнь недоступного ранее потока аудиовизуальной информации
(от массовой кино-, теле-, видеопродукции до электронных сетей), бурное развитие
электронных технологий, появление обучающих программ в технологиях мультимедиа,
широкое внедрение интерактивных систем обучения, повлекли за собой трансформацию
культуры, смену одних ценностных систем на другие, почти полное изменение сознания
и мышления подрастающего поколения. Наши дети с первых минут своей сознательной жизни оказываются в самом эпицентре медиаполя – кино, телевидение, компьютер,
реклама, которые делают ситуацию информационного взрыва все более острой даже
экологически. Напичканные современными электронными приборами дома становятся
опасными ловушками для неокрепших умов, так как многие родители, занятые своими
проблемами, переложили на электронных нянь – компьютер и телевизор, воспитание
своих детей. Плачевные результаты этой беспечности очевидны. Немецкий психиатр
Манфред Шпитцер, который занимается исследованием причин нервных патологий у
детей и подростков, пришел к выводу: «Те, кто в детстве много времени проводил перед
телевизором, плохо обучаются чтению, менее креативны, воспринимают мир поверхностно, не умеют анализировать и мыслят стереотипами». Во всех своих научных докладах, а также в ставшей бестселлером книге «Осторожно – экран!», он не устает повторять, что «Телевидение делает человека толстым, глупым и жестоким». [1: 43].
Как же не потеряться в этом мире, как научиться правильно ориентироваться в
современных массмедиа, как не дать себя «оболванить», научиться отличать подлинное
от фальшивого, не позволять собой манипулировать, учиться формировать собственное
мнение – вот задача медиапедагогики.
Ключевыми же средствами, которыми она оперирует, являются аудиовизуальные
средства массовой коммуникации. Вот почему такие экранные искусства как кинематограф, телевидение, видео в наше время обретают особое значение в решении задач медиавоспитания и медиаобразования. Именно на примере экранных искусств мы можем
наиболее ярко проследить, как происходит «перевод» в художественно-образную форму
всего многообразия форм бытия человеческой культуры. Становится своеобразной нормой знакомство с фольклором, музыкой, живописью, архитектурой через посредничество
экрана; документальные теле-(видео) фильмы о выдающихся личностях, музейных коллекциях, национальных праздниках, памятниках культуры и истории, городах и странах,
воспринимаются как источник информации об искусстве, «виртуальные путешествия»,
реализуемые через медиатехнологии, предоставляют вроде бы невиданные ранее возможности – перемещаться куда угодно, путешествовать по «виртуальному миру» в регулируемом режиме просмотра. Одновременно сосуществуют самые различные гипотезы
и прогнозы по поводу будущего; согласно одним предположениям, эпоха «визуальных
образов» завершается, в соответствии с другими нам предстоит пережить эпоху тотальной визуализации через экран. Кроме того, мы наблюдаем резкое снижение порогов
восприятия аудиовизуальной информации. При этом мозаика впечатлений определяет
одноплановость уровней восприятия и освоения информации в сознании ребенка. Если
же говорить об эстетическом воспитании, о восприятии и освоении художественной информации, то здесь ситуация осложняется тем, что искусства экрана изначально реализуются через каналы массовой коммуникации. Каждый уровень информации существует
сам по себе, их пересечения и взаимовлияния случайны и непреднамеренны; у ребенка
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может и не возникать потребности складывать из этой мозаики единую, целостную картину мира.
Обратим внимание на другое – восприятие информации через экран, начиная с 20-х
годов 20 века, формировалось через «искусство кино», то есть в нашем восприятии любая
экранная информация немыслима вне эстетических, художественно-образных аспектов. К
тому же, аудиовизуальные искусства апеллируют сразу к зрению и слуху, то есть говорят
«на нескольких языках». Отсюда богатство возможностей художественного освоения ими
мира, разнообразие присущих им способов образного отражения реальности.
Система аудиовизуальных средств – кино и телевидение, функционирует, в основном,
на сочетании художественных и внехудожественных текстов, которые также в значительной степени эстетизируются. Такое сочетание формирует долговременную память человека, его мировоззрение, развивает его эстетически, стимулирует креативность. [2:16].
Медиаграмотный ребенок или подросток может активно использовать возможности
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета.
Он понимает язык экранных искусств, и, таким образом, более критически относится к
выбору медийной продукции и не позволяет манипулировать своим сознанием.
История современного медиаобразования начинает свой отсчет с 1959 года, когда
известный канадский телекритик и кинопедагог Маршалл Маклюэн создал программу обучающего курса по основам аудиовизуальной грамотности для старших классов средней школы.
Так началась новая веха в развитии сначала кинообразования, а затем – медиапедагогики.
Эстафету подхватили многие европейские страны – Австрия, Германия, Великобритания,
Франция, Швеция, Австралия и другие. С 60-х к ним присоединился и Советский Союз, где в
1967 году был создан Совет по кинообразованию в школе и вузе при Союзе кинематографистов (Москва). Совет на общественных началах возглавлялся киноведом Н.А.Лебедевым. Затем Советом многие годы руководил киновед и теоретик кинодраматургии И.В.Вайсфельд,
который заложил основы советской медиапедагогики. В 60-е – 70-е годы были разработаны
программы по основам киноискусства для школ и педагогических институтов, по всей стране открывались кинофакультативы и детские, юношеские киностудии.
В разные годы проблеме медиаобразования были посвящены исследования О.А. Баранова, И.В. Вайсфельда, Ю.Н. Усова, Л.С. Зазнобиной, И.С. Левшиной, Ю.М. Лотмана,
С.Н. Пензина, А.В. Федорова, Г.А. Поличко, А.В. Спичкина, А.В. Шарикова, Е.А. Бондаренко, Л.М. Баженовой и других медиапедагогов России.
В Украине формированием основ медиаграмотности занимаются три разных
медиашколы, к сожалению, пока не контактирующие друг с другом.
– Ассоциация деятелей кинообразования и медиапедагогики Украины, созданная
в 1988 году при Национальном Союзе кинематографистов Украины и объединяющая
ученых, кинопедагогов, школьных учителей, работников культуры, руководителей детских и юношеских кино-, фото- и телестудий всех регионов страны. Представители
этого направления: Г.К.���������������������������������������������������������
Поликарпова – первый президент Ассоциации, автор обучающих программ, О.С. Мусиенко – сегодняшний президент Ассоциации, И.Б. Зубавина, И.
Фоменко, Е. Зеленская, Е. Куценко, В.А. Погребатько, А. Кучма, и другие.
– Киевская школа медиадидактики, возглавляемая профессором Института высшего
образования АПН Украины А.В. Онкович.
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– �����������������������������������������������������������������������������
Львовская школа «инъекционной модели» медиаобразования, во главе которой стоят Б.В. Потятинник и Н.Б. Габор.
Все три медиашколы выполняют большую работу по обучению детей, подростков,
молодежи – разработаны и внедряются в учебный процесс учебных заведений разных
форм образования обучающие программы и факультативные курсы по медиаобразованию, издаются учебно-методические пособия, проводятся научные конференции.
Однако, по сравнению с некоторыми зарубежными странами, где медиаобразование
интегрировано в школьные предметы, а в Австрии, Германии, Великобритании, Австралии и Канаде, например, изучение его начинается еще в дошкольном возрасте, а затем
входит в программу обучения как отдельная школьная дисциплина, эта работа ничтожно
мала и требует системного подхода. Особенно теперь, когда у детей и подростков появилась возможность практически бесконтрольного доступа к Интернету; телевизионные
программы наполнены сценами насилия, жестокости и секса, при полном отсутствии
детских и подростковых развивающих и обучающих передач. Подавляющее большинство компьютерных игр содержат элементы деструктивного характера: стимуляцию
чувств страха, ужаса, отвращения, латентную рекламу и пропаганду наркотиков, модели
физического и сексуального насилия, элементы расовой или иной дискриминации, ненормативную лексику, эротические и порнографические стимулы. [3:4].
Преподавание основ аудиовизуальной культуры может стать базой для выработки у
детей и подростков новых форм познания, развития и совершенствования мышления, коррекции эстетического восприятия, реализации творческого потенциала, освоения новых
форм взаимодействия с миром, ценностного и профессионального ориентирования.
Реализация системы аудиовизуального образования школьников возможна при использовании деятельностных подходов, базирующихся на игровых и моделирующих
процессах исследования, методиках педагогики диалога и сотрудничества.
Для эффективности как эмоционального, так и интеллектуального развития личности и формирования индивидуальности детей и подростков необходима сбалансированная
система деятельности. Поэтому оптимальным для данной системы представляется сочетание таких типов деятельности, как эстетическое восприятие (с акцентом на переживание и
рефлексию), интерпретация результатов восприятия и художественно-творческая деятельность, а также освоение знаний, стимулирующих остальные виды деятельности. [4:50]
Экранные искусства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они обладают большой силой эмоционального, нравственного, эстетического воздействия на подрастающее поколение. Они не только являются для них средством времяпрепровождения, но и
формируют личность. Именно поэтому их можно использовать как эффективное средство воспитания и обучения, особенно в начальной школе. Исходя из вышеизложенного,
мы предлагаем учебный курс по основам аудиовизуальной грамотности для начальной
школы «Основы экранной грамотности. Анимационное кино».
Учитывая тот факт, что дети младшего школьного возраста воспринимают мир
наивно-реалистически, и в первую очередь это относится к экранным искусствам, обучение их экранной грамотности приобретает определенную важность.
Занятия детей видеотворчеством решают сразу несколько задач. Во-первых, медиаобразовательную, поскольку происходит знакомство с тем, как создаются и функцио370

нируют аудиовизуальные медиатексты (видеофильмы). Во-вторых, творческое развитие
детей, и обобщение тех знаний, которые они получили на различных предметах художе
ственно-эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура).
Таким образом, основная цель данного учебного курса гораздо шире, чем просто
приобретение определенного уровня знаний. Обучение основам экранной или аудиовизуальной грамотности – это воспитание гармонически развитой личности, формирование его эстетической и духовной культуры, развитие креативного мышления,
творческой активности.
Достижения этих целей определяют следующие задачи:
• освоение выразительных средств экрана;
• рассмотрение экранных искусств в контексте других видов искусств;
• работа по анализу, обсуждению анимационных, художественных и документальных
фильмов, телепередач;
• расширение зрительского опыта;
• совместная творческая деятельность;
В результате изучения курса дети должны знать:
• виды и жанры анимационных и игровых фильмов, телепередач;
• выразительные средства экрана;
• различие между фильмом и литературным произведением, картиной; уметь:
• анализировать экранные произведения;
• работать в коллективе;
• выполнять несложные творческие работы;
• активно смотреть и слушать;
• выражать свои эмоции;
• изображать визуальный образ по его словесному описанию.
Шести- и семилетние дети очень любознательны, подвижны, эмоциональны, любят
фантазировать. Вот почему работа с учениками первых классов должна строиться, в
первую очередь, на основе эмоционального освоения произведений экрана, формирования навыков выражения своего настроения, впечатления от просмотренного фильма.
Основные формы работы на занятиях – беседа, творческие задания, игры. Работа должна
быть спланирована так, чтобы активизировать развитие речи и мышления, представления и фантазии. Необходимо обращать внимание на пластическое и цветовое решение
фильма; мимику, жесты, пластику героя как способ создания характера персонажа; авторское отношение к нему. Выполнение творческих работ развивает умение работать в
коллективе; работа по анализу, обсуждению фильмов воспитывает самостоятельность
суждений; занятие рисованием помогает воспринимать композицию кадра, словесный
пересказ учит концентрировать внимание. Так стимулируется глубокое проникновение в
образно-творческий строй фильма и делает учащихся соучастником творческого процесса. Использование различных игровых форм (конкурсы, викторины, игры-драматизации)
воспитывает эмоциональную сферу ребенка, развивает интеллект, быстроту реакции.
Обязательной частью занятий являются также просмотры, которые расширяют зрительский опыт и помогают полнее понять изучаемый материал.
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Программа рассчитана на 60 часов в учебный год. Занятия проводятся 2 раза в
неделю. Продолжительность занятия соответствует возрастным нормам, принятым в
начальной школе.
В процессе обучения детям даются самые первые представления о возможностях
разных видов искусства: чтение сказки – сравнение ее с фильмом – создание авторского
визуального образа литературного произведения. Очень важно, уже на этом этапе, начать
знакомство детей с основными элементами киноязыка, отличных от средств других видов
искусства – это кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет, движение и т. д. Эти знания помогут
сделать ребенку шаг к освоению тайн «аудиовизуальной речи» точно так же, как он узнает,
что слова состоят из отдельных звуков, а их запись производится с помощью букв.
Занятия по изучению искусства кино направлены на формирование у детей навыков
восприятия экранных произведений, на развитие способности адекватно понимать
экранный «текст», сопереживать и эмоционально откликаться на элементы формы и содержания, уметь оценивать эти произведения и аргументировать свою оценку. [5:20].
Сегодня медиаобразование выступает как компонент общекультурной подготовки
человека в соответствии с социальным заказом современной цивилизации. И чем раньше
начать эту работу, тем более ощутимыми окажутся результаты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№
п/п
1.
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Учебно-тематический план первого года обучения
Тема занятия и содержание
КолПримечание
во
часов
Вводное занятие. Знакомство с миром
Просмотр фрагментов
экранных искусств.
1
фильмов-сказок,
Как мы изучаем мир? Что помогает нам
мультфильмов и
узнавать мир? Какие бывают фильмы и
детских телепередач
телепередачи?

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Знакомство с миром анимации.
Какие виды анимационных фильмов
знакомы детям? О чем они? Какие бывают
мультфильмы? (веселые, грустные) Кто герои
мультфильмов?
Задание: расскажи о своем любимом
мультфильме.
История анимационного кино.
Как появились первые мультфильмы:
кукольные, рисованные. Эмиль Коль,
Владислав Старевич. Творчество Уолта
Диснея.
Игра-викторина «Волшебный мир Диснея»
Читаем сказки – смотрим фильм. Сказка на
экране. В чем сходство и различие фильма и
литературного произведения.
Характеристика героев.
Что помогает нам понять их характер? Как
они двигаются? Как они говорят? Что их
окружает? Какого они цвета? Как изображены
добрые и злые герои?
Цвет в фильме.
Цветовой круг восприятия. Выбор цвета для
героев.
Задание: смотрим фильм – анализируем
выбор цвета.
Читаем сказку/рассказ – Рисуем героев.
Как могут выглядеть наши герои?

2

3

4
4

3

2

Смотрим фильм – рисуем его героев.
Как мы воспринимаем героев фильма?

2

10.

Творческая игра. Используя «болванку»,
создай доброго и злого героя.
Экскурсия в парк: цвет в живой природе.
Учимся наблюдать.
Работа с природным материалом. Создаем
героев.

1

12.

Просмотр и
обсуждение фильмов
У.Диснея

1

9.

11.

Домашнее задание:
нарисуй героев
своего любимого
мультфильма.

1

Сказка Г.Х.Андерсена
«Гадкий утенок»
Фильмы:
«Трое из
Простоквашино», р.
В.Попов,
«Шрек»,
реж. Э. Адамсон
Фильмы:
«Чиполлино»
реж. Б.Дежкин,
«Wall-E»,
р. Эндрю Стентон
Сказка
К. Ушинского
«Пчелки на
разведках»
Фильм «Ежик
в тумане» реж.
Ю.Норштейн

Собираем природный
материал для занятий.

2
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13.

14.
15.
16.

Комиксы – истории в картинках.
Комикс и фильм, сходство и различие.
Структура комикса. Анализируем комикс
– как показать движение? Понятие о кадре.
Раскадровка. Кинематографический план.
Рисуем комиксы.
Пальчиковое кино. Движущиеся картинки.
Звук на экране.
Как говорят герои мультфильмов? Что мы
слышим в фильме?

2

2
4
2

Задание: просмотр и анализ фильмов.
17.

Музыка в мультфильмах.
Песня – обязательный атрибут мультфильма.
Что рассказывают о героях их песенки? Роль
музыки в фильме.
Задание: просмотр и анализ фильмов.

2

18.

Настроение в фильме.
Фильм веселый – фильм грустный. Какого
они цвета? Какая музыка там звучит? Как
создается настроение в фильме?

2

19.

Творческая игра: слушаем фонограмму
незнакомого мультфильма, пытаемся
определить, где происходит действие, кто его
герои, какой это фильм.
Игра «Музыка в мультфильмах».
Игра-драматизация: озвучивание персонажей
фильмов. Смотрим сказку – озвучиваем ее
(песенки, герои)

2

Творческое задание: на один и тот же сюжет
создаются веселые и грустные фильмы.
Конкурс на лучший сценарий мультфильма.

2

20.
21.

22.
23.
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1
2

Книжки с комиксами.
Набор картинок для
раскадровки.

Фильмы: «Следствие
ведут колобки»,
р. А.Татарский
«Вини-Пух»,
р. Ф.Хитрук
«Остров сокровищ»,
р. Д.Черкасский
Фильмы:
«Пластилиновая
ворона»,
р. А.Татарский
«Все о казаках», р.
В.Дахно
«Чуча»,
р. Г.Бардин
Фильмы:
«Сказка сказок», р.
Ю.Норштейн
«Путешествие
муравья»,
р. Ю.Назаров
Фильм
«Гора самоцветов»,
худ. рук. А.Татарский

Фильм
«Вини-Пух и все-всевсе»,
р. Ф.Хитрук
Сказка «Колобок»

24.

25.

26.
27.

Создаем мультфильм сами.
Рисуем героев к своему мультфильму.
Подбираем звуковое оформление – музыку,
песенки. Съемка и озвучка фильма.
Создаем афишу к фильму.
Учимся делать афишу к фильму, используя
разнообразные техники – рисунок, коллаж,
аппликацию.
Задание: создание афиш к своим любимым
мультфильмам
Выставка афиш к мультфильмам.
Игра «Путешествие в страну мультфильмов»

10

2

1
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