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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 130.2

Явоненко О.О.
(Чернігів, Україна)

КУЛЬТУРА ТА РОЗУМІННЯ.
МОЖЛИВОСТІ КУЛЬТУРФІЛОСОФСЬКОГО МОДЕЛЮВАННЯ
У статті робиться спроба актуалізувати питання «універсальної моделі» культури
та проаналізувати можливі методологічні засновки цілісного культур – філософського
моделювання. Даний намір пов’язується із діалогікою концептів постмодерного філософствування: текст, текстуальність, письмо. Відповідно, розгортається певна модель культу філософського дискурсу «проблеми культури».
В статье осуществляется попытка актуализировать проблему «универсальной
модели» культуры и проанализировать возможные методологические основания целостного культур – философского моделирования. Данная задача связывается с диалогикой концептов постмодерного философствования: текст, текстуальность, письмо.
Соотвественно, разворачивается определенная модель культа философского дискурса
«проблема культуры».
The article deals with an issue «universal model» of culture and possible methodological
reasons of holistic cultural-philosophical modeling. The given task is connected with dialogic
of concepts of postmodern philosophizing: text, textuality, writing. Whereby a definite model of
philosophical «an issue of culture» discourse is developed.
У постмодерному філософському дискурсі нагально виявив себе відомий парадокс, а
саме – надлишкова рухливість потребує певної статики. Особливо гостро постало питання щодо можливостей нової неупередженої рефлексії «проблеми культури». У сумативному вигляді розмова, зрештою, розпочалася про можливості побудови посттрадиційної
(постметафізичної, а подекуди пострелігійної) моделі культури, а отже, відповідного
культурфілософського дискурсу. Об’єкт аналізу зовсім не передбачає точки зору, а точка
зору створює спосіб «обходження» з цим об’єктом.
Протягом ХХ сторіччя в культурологічних дослідженнях був подоланий шлях від вивчення конкретних культур до цілісного дослідження феномена культури; від емпіричного
опису до аналізу і культурологічної теорії. Відповідно у філософії культури склався ряд напрямків, що ґрунтуються на сформованій методології та методиці дослідження і виразно репрезентують певні підходи до культурологічних досліджень. У теоретичному просторі пост(не)-класичних досліджень культури відстоювали свій пріоритет, а подекуди просто право на
існування історичний (часовий), формально-структуральний (позачасовий), структуральнофункціональний (формально-часовий) пара-дигмальні способи інтерпретації культури.
Варіативність уявлень про те, що таке культура, є дійсно вражаючою: від розуміння
її як «сукупності поведінкових норм» до варіантів, в яких культура фігурувала в якості
© Явоненко О.О., 2009
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теоретичної абстракції, яка не володіє онтологічною реальністю. Не випадково, аналізуючи ситуацію, Л.Уайт ставить питання: «як повели б себе фізики, якщо б у них існувала
схожа плутанина в уявленнях про енергію?» [1:21].
Нагально пролунало питання: «Як можлива побудова концепції «універсальної моделі» культури? Дотичність тут відкривається у самому усвідомленні того, що духовному
гештальту посттрадиційної культури відповідає методологія дискурсивних практик. Це
означає, що розробка «проблеми культури» має відбуватися процесуально-дискурсивно,
адже феномени культури власне живуть у світі їх повсякденного витлумачення. Проте
світло «докси» потребує контрасту «епістеме».
Формування нового фокусу рефлексії культури спиралось на маштабне загальнометодологічне зрушення посткласичної філософії. Найперше слід згадати, що практично
всі зміни, яких зазнала філософія протягом ХХ сторіччя, полягають у трансформації
такого феномена людської життєдіяльності, як мова. Якщо «історицистський» поворот
допоміг звільнитися від бажання вирватися із часу та випадку, то «лінгвістичний» дискурсивно розгалузив таку ситуацію. Стосовно філософської теорії в цілому це означало
вихід на новий вимір раціональності, яка здатна реконструювати висхідне положення
про первинність онтологічно укоріненого досвіду свідомості, руйнуючи згубну його самоочевидність. Виявилося, що за допомогою старої схеми «єдність versus множина» не
уявляється можливим осягнути духовний гештальт посттрадиційної культури, яка скоріше належить до літературного стилю «Cornatus difficilis», що «ґрунтується на багатоплановому символізмі і буяє сміливими контрастами, примхливістю просторових і часових
дигресій, таємничими натяками та загадками, складною грою тропів і фігур, вдалим поєднанням неспоріднених жанрів і джерел» [2: 421].
Поряд відбулася й нова онтологізація свідомості культури, знаряддям якої постало поняття тексту. Зрештою, текст, як аналітичний засіб нового типу філософського дискурсу,
конститутивно визначав нову модель культури взагалі, як символу вкоріненості та уречевлення людського існування. Як видається, така заміна надає культурфілософським дослідженням вигляду концепції «єдиного плану». Зробимо у зв’язку з цим певні уточнення.
Найперше, слід пригадати, що у постмодерній філософській думці на зміну парадигми «мова» приходить парадигма «письмо» («писемність»). Причому писемність це і будьякий процес описування і читання реалій світу людьми у контексті їх концептуальних
пріоритетів. Внаслідок цього саме письмо набуває смислового контексту, структури якого
фіксують «пояснювальні стратегії» певного мовленнєвого потенціалу. Загалом за такого
підходу ми можемо сформулювати своєрідну схему розгортання мислення у культурі. Початковим є «текст» як універсальна і всюдисуща культурно-історична модель реалій тексту, далі «письмо» як процес текстуалізації і, нарешті, результат цього процесу, внаслідок
чого з’являється новий смисл, що ніби повертається до початку, але на іншому рівні.
Звичайно, ця схема лише приблизно нагадує структуру процесу культурного порозуміння, але її можна використати як евристичний або методологічний засіб для теоретичного аналізу логіки культурного спілкування. Тоді вибудовується новий тип логіки, що
постає як розкриття зв’язку різних логіко-дискурсивних систем у межах певної культури
спілкування. Для з’ясування механізму такої логіки більш докладно розглянемо складові
згаданої вище схеми.
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Текст у широкому значенні – це структура, що репрезентує певний порядок «схоплення»
світу у мові та є знаковим виявленням світу під кутом зору його культурно-історичної значущості. Інакше кажучи, текст витлумачується як «поле означувальних елементів» (Р.Барт),
носій єдності цих елементів та вираження цієї єдності. Причому важливим видається урахування багатозначності тексту. Заслуговує на увагу у цьому зв’язку проект багаторівневої семантики (семантики «показаного-прихованого») П.Рікьора. Зрештою, текст, як аналітичний
засіб конституювання нової онтології людини, доцільно розглядати у вигляді «вертикальної»
культурної формації, вісь якої скупчує навколо себе символіко-знакові смисли різних рівнів.
Ж.Дерріда взагалі пропонує розуміти текст як буття-в-його-цілісності, як функціональну
систему «вписувань», що охоплює всю шкалу сприйняття буття.
Таке розуміння тексту підсилюється, якщо буде розглянуте на основі поняття «текстуальність». Останню М.Фуко розглядає як умову специфічної розташованості тексту
у світі, а «світ» сам розміщується в процесі означування. Як загальний термін, текстуальність описує процедуру продукування думок, не просто констатуючи світ «поза» мовою, але фіксує також активну співбуттєвість потенційно суперечливих ефектів смислів.
Ось тут, очевидно, важливо підкреслити, що текст, як культурний знак, ніде і ніколи не
буває тільки наявним або присутнім. Він завжди включає умови власної руйнації – прочитання та переписування. Руйнування зазнає внаслідок цього оманлива замкнутість та
завершеність тексту. Отже, текст, як культурна величина, створюється лише в процесі
трансформації іншого тексту. Зрештою, згідно з Ю.Лотманом, «текст – це витвір, у якому
інтерпретаційне призначення мусить бути часткою його генеруючого механізму» [З: 17].
Будь-який витвір передбачає процес власного здійснення.
Враховуючи таке зауваження, перейдемо до розгляду процесуальної сторони розробки логіки порозуміння – поняття «письмо». Цей феномен варіативний, багаторівневий,
темпоральний, спонтанно розгалужений процес реконструкції культурних смислів, котрий трансгресує межі будь-яких текстуальних утворень (культурних знаків). Загалом
автономність змісту тексту слід розглядати у системі змінних схем і способів розуміння. Це означає деструкцію, інтерпретацію, прочитання, переклад, інскрипцію, зрештою,
будь-яке переписування тексту. Водночас це є процес перенесення на текстуальні реалії
світу найбільш близьких та зрозумілих людині смислових структур, що репрезентують
її «присутність» у певному соціокультурному просторі. Зрештою, писемність і є тією
умовою, що передбачає існування в суспільстві простору інтерсуб’єктивної згоди.
У цьому зв’язку наголосимо на такому пункті, як теоретичне опрацювання (деконструкція), так званого, первинного мовного розуміння, яке здійснюється в сучасній
аналітико-герменевтичній філософії. Дана філософія центральні проблеми дискурсу розглядає співвіднесеними з подальшою розробкою проблематики онтології мови, як вчення про підстави та механізм людської комунікації. При цьому серцевину онтології мови,
вважається, становить розуміння корегуючої відповідності між онтологією і аналітикою
розуміння [4: 208-211].
Даний аспект найбільш автентично актуалізований Д.Девідсоном в якості методу «радикальної інтерпретації». «Наш метод – зазначає, Д.Девідсон, – задуманий не для того,
щоб виключити розбіжності, та він і не може зробити цього. Його мета – зробити можливою осмислену розбіжність, а це повністю залежить від деякої основи у згоді» [5: 127].
7

Інтерес, перш за все, спрямований на ту область, де проходить межа безпосереднього розуміння і вимагається інтерпретація. Говорячи словами Г.Г.Гадамера, ми в акті спілкування
наштовхуємось на «напружену невідповідність» між відомим світом, в якому знаходимось, і
незнайомими значеннями, присутніми на горизонті нашого світу [6:61]. М.М.Бахтін надавав
великого значення внутрішній безкінечності діалогу («безкінечність невимовного»), яка в
деяких випадках набуває вигляду безвихідних діалогічних протиставлень, а в деяких випадках – вигляду «лазівки». «Лазівка, – пише М.Бахтін, – це залишення за собою можливості
змінити останній кінцевий смисл свого слова» [7:271]. Таким чином, проблема комунікації
набуває форми аналізу відкритої структури розуміюче – інтерпретативної діяльності.
Важливу роль в характеристиці поняття «письмо», як логіки порозуміння, відіграє
вибір загального засобу його теоретичного опрацювання. Вірогідно, цим засобом може
бути концептуальна система. Під «концептуальною системою» розуміється безперервна
система концептів, яка відображає пізнавальний та метафізичний досвід суб’єктів культурного спілкування у найрізноманітніших його аспектах і являє собою спосіб людського розуміння й порозуміння на різних комунікативних рівнях. Оскільки кожна концептуальна система має власну історію побудови, вона акумулює орієнтації певної етнічної
спільності з властивою їй системою соціальних, етнічних, політико-правових та інших
цінностей. Смислові структури, що виявляють себе таким чином, в цілокупності складають інтерсуб’єктивний контекст культурної компетенції, в межах якого відбувається
спонтанно самоускладнююча гра означуючих елементів, здійснюється процес порозуміння. Що ж до результативної сторони процесу, то у підсумку отримуємо засіб входження в ситуацію культурного спілкування, логічні правила участі у діалозі. Зазначимо, що
орієнтація в світі «спонукає» людину виробляти такі смислові структури, які є не тільки
осмисленими, але й значущими.
Про таку єдність онтології і семантики свідчать сучасні дослідження з питань пресуппозиції, пов’язані з вказівкою на граничні (маргінальні) смисли, які утворюють немовби
конфігурацію мовного розуміння. На думку деяких західних філософів (особливо з числа феноменологів), пресуппозиція є базисом інтерпретуючої діяльності людини. Велике
значення цьому поняттю надають герменевти. Правда, більшість з них вважає за краще
говорити не стільки про пресуппозиції, скільки про передумови розуміння. Головне, що є
згода стосовно вказання на дорефлективну основу мовної компетенції. У філософському
відношенні принциповим є усвідомлення переходу від ситуації «за допомогою мови» до
ситуації «завдяки існуванню мови». З іншого боку, саме завдяки маніпулятивній функції
мови можливе орієнтування, умовно кажучи, «індивідуальних» концептуальних систем
в сторону «легетимної», прийнятої певною мовною спільнотою.
Запропоноване вище пояснення деяких методологічних елементів осмислення проблеми розуміння не претендує на остаточність. Скоріше, це спроба показати, що згадана
проблема практично значуща. Адже в системі плюралістичного мислення знову і знову
виникає потреба осягання принципів порозуміння, побудови своєрідної металогіки процесу злагоди. Така металогіка буде спрацьовувати лише в тому випадку, коли вона виходитиме з факту взаємної довіри між людьми. Напевно, правий був Д.Девідсон, коли
зазначав: «Довір’я впливає на нас, хочемо ми того чи ні, і якщо ми хочемо розуміти
інших, ми повинні вважати їх правими по суті. Створивши теорію, яка узгоджує довір’я
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і формальні умови теорії, ми зробимо все, що може бути зроблено для забезпечення комунікації. Більше не можливе, та нічого більшого і не вимагається» [8: 158]. Дійсно, це
перспективне завдання філософської думки ХХ1 століття.
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КАТЕГОРИЯ КВАНТИТАТИВНОСТИ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
В данной статье речь идет о том, что в современной языковой картине мира обособляется особый языковой комплекс, опосредованно реализующий количественные отношения объективного мира – языковое поле количества, где отражаются системные
отношения, присущие окружающему миру, когнитивному процессу познания действительности, взаимообусловленности лингвистических и социальных факторов. Анализ
словарного состава языка и дискурсивного материала объективирует универсальность
квантитативных слов, их системную организацию, проявляющуюся в парадигматических и синтагматических отношениях.
Ключевые слова: категория квантитативности, языковое поле количества, парадигматика, синтагматика.
У статті мова йде про те, що у сучасній мовній картині світу виокремлюється мовний комплекс, який екстраполює кількісні відношення навколишнього світу – мовне поле
кількості, де відображені системні відношення, що є притаманні об’єктивному світу,
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9

когнітивному процесу пізнання дійсності, взаємообумовленості лінгвістичних і соціальних факторів. Аналіз лексичного складу мови і дискурсивного матеріалу об’єктивує
універсальність квантитативних слів, їх системну реалізацію в парадигматичних та
синтагматичних відношеннях.
Ключові слова: категорія квантитативності, мовне поле кількості, парадигматика, синтагматика.
The article touches upon the specific phenomenon within the language world picture, that is the
linguistic quantitative field, which reflects quantitative systematic relations of the objective world.
The lexical structure analysis and the discourse studying prove the universal character of quantitative
units, their system organization that is realized via pragmatic and syntagmatic relations.
Key words: quantitative category, linguistic quantitative field, pragmatic and syntagmatic
relations.
Категория количества, наряду с категориями качества, субстантивности, сущности и явления, причины и следствия, необходимости и случайности принадлежит к универсальным
категориям, в основе которых находится реальная действительность во всем многообразии ее
репрезентаций. В бесконечном многообразии мира все виды и формы материи характеризуются качественной и количественной определенностью, которые существуют в неразрывном
единстве. Всякое качество неизбежно основывается на количестве, качественные различия в
конечном счете связаны с наличием или отсутствием определенных составных элементов.
Количественные характеристики объективного мира познаются путем исчисления и
измерения, что обусловливается самой природой вещей и явлений. Аристотель отмечал,
что «всякое количество есть множество, если оно счислимо, а величина, если измеримо»
[1:164]. Предметы окружающего мира могут быть дискретными, однородными, т.е. поддающимися счету. Наряду с этим существуют явления и вещества, аморфность, непрерывность,
неоднородность которых не позволяет их сосчитать. Только дискретные предметы непосредственно считаемы, вещества поддаются счету «лишь при условии их предварительной
дискредитации с помощью единиц измерения» [2: 138] (two apples, но: two litres of milk).
Исчисление бывает прямым и косвенным. Люди используют различные системы счисления, что объективируется действием экстралингвистических и лингвистических факторов.
Специальные средства выражения количества вербализуют количественные характеристики точно и неточно [3: 81-82] (см. схему).
Схема
Формы существования понятия «количество»
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Методологической основой понимания количества выступает его философское толкование. Философы разных времен признавали наличие качественных и количественных
изменений в мире. Современная философия, раскрывающая наиболее общие закономерности развития природы, общества, мышления, пути их познания, рассматривает количество как категорию, которая непосредственно относится к элементам диалектических
законов, представляющих собой один из способов выражения относительного единства
диалектики, логики и теории познания. Возрастающее влияние философии на современную лингвистику сказывается на метаязыке последней. Диалектика вещей тождественна
по сути диалектике понятий, в которых отображается объективная реальность, вербализуемая языковыми средствами.
Процесс познания количественных отношений происходит от простого к сложному, от конкретного к абстрактному. Абстрактное представление о числе постепенно
вытесняет аспекты конкретного и предметного. Относительная независимость количества от качества одних и тех же материальных объектов выражена, во-первых, в том,
что одна и та же количественная определенность характерна для разных материальных
объектов, и, во-вторых, в том, что количественная определенность имеет смысл и может логически мыслиться даже тогда, когда не существует объектов, имеющих такую
количественную определенность. Отражение количественных отношений и выражение
их в языке стало возможным лишь в результате абстрагирующей работы человеческого
мышления: «Математика, оперирующая отвлеченным числом, отвлеченною величиною,
возможна лишь тогда, когда язык перестает ежеминутно навязывать мысль о субстанциональности, вещественности числа, а в противном случае, величайший математик и
философ, как Пифагор, должен будет остаться в его субстанциональности» [4: 424-425].
Понятийное содержание количества базируется на объективно существующих отношениях. Не следует отождествлять конкретно-предметное содержание вещей с логической категорией количества. Последняя является производной по отношению к количеству
как онтологической сущности особенностей объектов окружающей действительности.
Мышление предполагает наличие логико-категориальной структуры, системы логических категорий, одно из центральных мест в котором занимает категория количества.
Взаимозависимость языка и мышления предполагает связь языковых и логических
категорий, о тождественности которых не может быть и речи. Одно и то же количество может быть по-разному выражено не только в разных языковых системах, но и в
пределах одного языка (two, pair, couple, etc.). Прежде чем стать составляющим языка,
объективный мир воспринимается человеком благодаря ощущениям, которые отражаются в сознании. Количественные отношения в языке определяются смысловой зависимостью от экстралингвистического окружения, которое проходит через концепт и образует
определенную форму. В каждом конкретном языке слово содержит в себе определенный
объем понятийного материала, полученного в результате отображения в мозгу человека
окружающего мира в зависимости от конкретных экономических, культурных, социальных
и природных особенностей жизни данного языкового коллектива. В процессе формирования слова принимает участие воображение человека. Осознанные предметы, явления, их
признаки объективируются в языке, единицы которого регистрируют и закрепляют в своих
смысловых структурах приобретенный социальный опыт. Язык выступает посредником
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между действительностью и сознанием, представляет непременное условие осуществления обобщенного мышления, является его орудием и инструментом.
Языковая категория количественности прошла огромный путь развития, начиная
с операций над конкретными предметами. Поступательно в языках формировались
количественные категории, детерминированные качественными различиями классов
предметов. Языки вербализуют количественное многообразие, абстрактные лингвистические концепты и формы их воплощения. Языковая категория количественности
оказывается настолько многоаспектной, что она охватывает не только лексику, но также
и морфологию, реализуется в морфологической категории числа и особой части речи –
числительных. Сфера количественности в развитых европейских языках многообразна
и пестра, она касается всех ярусов языковой структуры – словаря, словообразования,
морфологии, синтаксиса.
В логической категории количества, в одной из наиболее общих и основных категорий мыслительной деятельности, отражаются результаты познания количественных
параметров действительности, которые имеют свою форму выражения в языке. Анализ
дефиниций категории количества в словарях и справочной литературе позволяет идентифицировать основные составляющие понятия квантитативности. Содержательный аспект «количества» репрезентируется аллонимами «мера» – «счет» – «величина» – «вес»
– «объем» – «размер» – «пространство» – «время» – «скорость» и т.п., которые коррелируются между собой с учетом как логического, так и языкового аспектов отражения
объективной действительности.
Способы языкового выражения количественных признаков по-разному представлены
в лингвистической литературе. В работах лингвистов изучались вопросы лексикограмматических средств реализации количества (Bierwisch J.M., Hogg R.M., Pete I.,
ЛевЛ.С., СпиридоноваТ.А. и др.); морфологические и словообразовательные аспекты
квантитативных единиц (Тухтаходжаева З.Г., Харитончик З.А.), синтаксические (Бочкарева Н.Н.) и контекстуальные параметры (Норкина Л.Ж.), типологические особенности квантитативных единиц (ШвачкоС.А.). В современной литературе исследуется
лингвистическая природа функционально-семантического поля квантитативности –
ФСПК (Кругликова Г.Г.), уточняются семантические, деривационные характеристики
квантитативных единиц, их место в лексико-грамматической и лексико-семантической
системах языка (Майданник З.М., Тарасова Е.В.), раскрывается статус квантитативных
единиц, их позиций в построении предложений и текстов разных функциональных стилей (Курахтанова И.С., Минакова Л.И.).
Языковая категория количества в течение нескольких десятилетий привлекает внимание исследователей как в области общего языкознания, так и в его отдельных областях
и остается актуальной в настоящее время (Швачко С.А, Баранова С.В., Таранец В.Г., Кошевая И.Г., Чеснокова Л.Д., Ходяков А.А. и др.). Категория количества изучается в русле
интеграции языковых элементов разных уровней (морфемном, морфологическом, лексическом и синтаксическом), рассматривается в пределах функционально-семантического
поля (Швачко С.А.). Отражаемое количество представляется как нерасчлененное,
внешнее и внутреннее, суммарное и дистрибутивное [5]. Работы С.А.Жаботинской
посвящены исследованию дифференциации категориальной, лексической и деривацион12

ной семантики числительных, концептуальному анализу понятия числа как номинативной базы класса числительных, изучению модификации понятия числа в повседневной,
мифологической и научной картинах мира [6].
Большое значение уделяется исследованию существительных со значением квантитативности. Лингвисты выдвигают тезис о «собственных» («количество» и «порядок»)
и «несобственных» («одушевленность /неодушевленность»; «конкретность/абстрактность»; «дейктичность», «эмоциональность») признаках числительных [7]. Внимание
ученых сосредоточено на способах выражения определенного и неопределенного количества в текстах разных функциональных стилей, что дает возможность разрешения
широкого спектра прагматических вопросов [8]. Количественные аспекты комплексно
освещены в монографии «Категория количества в современных европейских языках»
[9]. Предметом специального исследования выступают вопросы диахронии: эволюция
индоевропейских числительных, эволюция понятия числа и его языковой реализации
[10]. Функционирование синтаксических структур квантитативной наполняемости получают также специальное освещение [11].
Валидным представляется положение о том, что необходимый минимум сведений о субъекте, предмете и условиях квантификации можно получить из предложения,
высказывания, надфразового единства, где инвариантное для функционально-семантического
поля абстрактное понятие количества приобретает «очеловеченный» характер [12], становится обобщением множества индивидуальных и социальных фондов знаний.
Изучение языковой категории/единицы/группы единиц предполагает анализ ее в системах языка и речи. Исследование проблемы соотношения языка и речи занимает одно из
важных мест в изучении квантитативной лексики английского языка. Язык рассматривается как сложная структура, в которой выделяются составные части, связи и отношения
между ними. Изучение единицы в языке (в частности квантитативной) предполагает рассмотрение ее с позиции системных отношений, определения ее статуса в языковой картине
мира [13]. Такой подход правомерно дополняется изучением реализации фактов языка в
речи, анализом их функциональных характеристик в условиях вербализации ситуаций.
Парадигматика и синтагматика являются двумя аспектами системного изучения языкового
объекта, при этом они являются противостоящими и тесно взаимосвязанными.
Любая парадигма языковой структуры представляет собой совокупность вариантов,
объединенных общим для них устойчивым инвариантом и закономерно чередующихся в процессе речевого функционирования языка. Члены одной и той же парадигмы
связаны тождеством инварианта и противопоставлены теми или иными различиями.
Конституенты парадигмы избираются адресантом в зависимости от коммуникативных
задач высказывания, а также структурных свойств членов парадигмы в целом. Иными
словами, члены парадигмы функционируют в речи и вступают в ней в синтагматические
отношения. Они существуют в структуре языка и не могут одновременно занимать одно
и то же место в потоке речи, структура которой, развертываясь во времени, выбирает, на
каждом шаге своего движения, один из членов той или иной парадигмы.
Каждый элемент, каждая единица языка способны вступать в линейную связь с другими единицами, другими элементами, и эти связи регулируются синтагматическими закономерностями языковой структуры. Поэтому без изучения и понимания синтагматики
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языка не может быть изучения и понимания языковой структуры в целом и входящих
в ее состав компонентов (в нашем случае квантитативных единиц). Парадигматика и
синтагматика, создающие определенную сетку отношений между элементами языка как
макросистемы объективной действительности (где отношения и связи между явлениями/фактами существуют объективно), выступают своеобразным реляционным каркасом
языковой системы.
В современной языковой картине мира обособляется языковой комплекс, опосредованно
реализующий количественные отношения объективного мира – языковое поле количества.
В языковом поле количества отражаются системные отношения, присущие окружающему
миру, когнитивному процессу познания действительности, взаимообусловленности лингвистических и социальных факторов. Организованная представленность квантитативных единиц английского лексикона гипотетически вытекает из общей теории системности языков
мира. Проведенный анализ словарного состава английского языка и дискурсивного материала объективирует универсальность квантитативных слов, их системную организацию, проявляющуюся в парадигматических и синтагматических отношениях, на уровне языка и речи,
при синтезе их внутрисловных и межсловных характеристик.
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Погребная Н.А.
(Минск, Беларусь)
ЗНАКИ ЖИЗНИ В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
(на материале «баллады пословиц» ф. вийона)

В статье представлены некоторые характерные особенности антонимической концептуализации в пословичной картине мира на материале «Баллады пословиц» Франсуа
Вийона. Рассмотрены пути и средства противопоставления понятий, не являющихся
антонимичными с точки зрения кодифицированного языка.
Ключевые слова: антонимический концепт, концептуализация, знак, пословичная
картина мира.
Several typical features of the antonymic conceptualization in the proverb world outlook
of «the Ballad of Proverbs» are presented in the article. The means and ways of opposing not
antonymic from the point of view of the literary language notions are analyzed in the article.
Key words: antonymic concept, conceptualization, sign, proverb world outlook.
Осмысление базовых понятий культуры всегда представляло интерес для общества.
Такие понятия получали оценку, но более того такую же оценку получало все, что с
ними связано. Образ, получавший оценку, первоначально содержащийся, по мнению
В.М. Мокиенко, в басне, постепенно, путем «сгущения мысли», становился пословицей.
Это «сгущение мысли» могло происходить двумя способами.
В одном случае, по мнению Мокиенко, от басни оставалась лишь мораль, а сама басня могла в любой момент всплыть в памяти того, кто употребил эту мораль-пословицу, и
послужить ей иллюстрацией [1: 24]. В памяти восстанавливается пословица, когда говорящий упоминает только ее часть (но самую образную, сильную).
Второй способ «сгущения мысли» – когда все содержание басни делается пословицей. Но это не нравоучительный вывод басни, а одна из наиболее метких, афористичных
ее частей [1: 25].
Таким образом, можно сделать вывод, что самым запоминающимся и упоминаемым
в пословице (как ранее в басне) выступает не само назидание или понятие, а концепт.
В концептах нет «знания» вне «эмоций». Именно этим концепты и отличаются от «понятий просто» [2: 114].
Концепт в силу своей эмоционально-оценочной окрашенности может выражать
не понятие и даже не идею данного понятия. Он дает нам возможность уловить
© Погребная Н.А., 2009
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отражение идеи в сознании, а следовательно, в культуре носителей языка. Наше понимание концепта в данном случае близко тому, что Юрий Сергеевич Степанов назвал
«чистой ощутимостью», предельной минимализацией [2: 109].
Концепт находит свое продолжение в большом количестве типов текстов, в том
числе в паремиях, которые составляют корпус пословичной картины мира. Но в то же
время сами паремии могут стать корпусом текста.
В данной работе нам бы хотелось обратиться к произведению Франсуа Вийона
«Баллада пословиц». Особенность этой баллады состоит в том, что автору удалось
описать все упомянутые им жизненные реалии при помощи пословиц.
Среди ученых давно обсуждается вопрос о возможном авторстве пословиц. В.М. Мокиенко в книге «Вглубь поговорки» приводит мнение английского фразеолога (вслед
за ученым мы принимает широкое значение термина фразеология) Л. Смита: «Лучшие
идиомы (у Мокиенко образные выражения) попадали в английский язык не из библиотек и не из великосветских салонов, а из мастерских, кухонь и скотных дворов» [1: 27].
Полагаем, что такое суждение справедливо для европейской фразеологии в целом. Яркой иллюстрацией может считаться Ф. Вийон, который смог превратить балладу в свод
жизненных правил. А.С. Пушкин замечал, что у французов Вильон (огласовка XIX в.)
воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитается первым народным
певцом. Таким образом, «Баллада пословиц» вдвойне интересна. Ее содержание –
пословицы, а пословицы в свою очередь наполнены знаками концептов.
Франсуа Вийон создает поразительно точную картину мира. Начинает автор с
того, что дает определение общего уклада, присущего обществу в XV веке. Все решают социальные связи и взаимовыгода. Концептуальной для поэта является оппозиция
свой – чужой, знаком которой выступают моющие друг друга руки, то есть приносящие
пользу друг другу: «Рука исправно руку моет, Но есть на свете Божий суд…». Концептуальное противопоставление мирское – божественное автор раскрывает при помощи образа Божьего суда, существующего на свете как противопоставление обществу
и надежда на то, что он все-таки есть на земле. Так поэт подчеркивает безысходность
ситуации – уповать приходится не на закон, а на Божественное вмешательство. Соответственно, Вийон не может не сказать о силе слабого: «Вода тиха, а берег роет…».
Концепты сила и бессилие представлены оппозицией вода – берег.
Неотъемлемой частью существования человека в социуме являются его друзья,
те люди, с которыми связывает душевное родство. Такие отношения, в отличие от
родственных, человек выбирает сам. Для всей Европы характерно проверять друга несчастьем (такая черта просматривается в английской, французской, русской, белорусской пословичных картинах мира, можно предположить, что связь дружбы и несчастья является универсальной).
В качестве иллюстрации понятия опыт выступает образ собаки и палки. Опыт,
по мнению Вийона, чтобы запомниться и стать уроком, должен быть обязательно
негативным: «Собака палки не забудет…».
Завершается описание общественной структуры оценкой, она не дается напрямую,
но поэт Ренессанса не может не сказать о степени несвободы личности. Концепт воля
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раскрывается при помощи антонима неволя, в качестве знака выступает образ птиц:
«В неволе птицы не поют…». Для эпохи Возрождения характерно воспевание веры в
свободу отдельного человека, веры в поиск собственной дороги к Справедливости, к
Богу на фоне средневекового иерархического мышления народа в целом.
В продолжение замысла автор обращается к жизни человека как таковой. Оценку
получают родственные связи, ими либо дорожат, либо пренебрегают, но семья – понятие концептуальное для любой культуры. Нельзя не отметить, что противопоставляются кровные узы личной выгоде: «Родство – святое, торг – иное…».
Концепт война Франсуа Вийоном сводится к драке: «Как в драке яблок не дают…».
Вероятно, такое понимание вражды, которая носит совсем не идейный, а бытовой характер, было, по мнению поэта, самым обычным для повседневной жизни.
Разграничение концептов добро и зло категорично, невозможность изменить зло
подчеркивается привлечением образа дьявола: «Так черта ливень не отмоет…».
С представлениями о концепте правда – ложь связано и отношение к антонимическому концепту богатство – бедность, а точнее к тем, кто богатством обладает.
Богатые люди непременно говорят неправду: «Богатый врет – и не уймут…». Известно, что стратегия говорения правды всегда выбирается сознательно, а сама правда может никак не соотноситься с истиной: у каждого своя правда. Ф. Вийон утверждает, что
правда богатых – это ложь. Образ богатого человека становится точкой пересечения
антонимических концептов богатство – бедность и правда – ложь. Антонимический
концепт богатство – бедность в балладе соотносится также с концептами добро и зло,
в качестве точки пересечения выступает чужое добро (имущество): «Не станет впрок
добро чужое…».
Вийон сравнивает с поленом людей, обличенных властью, против которых простой
человек бессилен: «Полена не сломает прут…». Ограниченность общественного мнения проявляется в том, что люди судят всех по себе – самое примитивное и бездушное
отношение к ближнему: «Всяк по себе другого судит…».
Антонимический концепт ум – глупость раскрывается на примере действий образа умного человека, то есть того, кто не допускает промахов на пути к достижению благосостояния, потому что ошибка может стать чужой прибылью: «Что сдуру
дашь – с умом возьмут». Про высокое возрожденческое искусство и науку автор,
высмеивающий уровень развития современников, намеренно не упоминает. В качестве содержания концепта ум – глупость выступают житейская смекалка и хватка,
а знаком является ситуация, вербализованная при помощи пары антонимичных глаголов дать – взять.
Затрагивая ценности общества, Ф. Вийон не может обойти проблему осмысления
концепта честь и концептуального понятия почести. По мнению поэта, люди, пользующиеся привилегиями, не достойны их, но и привилегии не стоят того, чтобы за них
бороться и добиваться: «Овчинка выделки не стоит, Когда рогожку златом шьют…».
Для того, чтобы проиллюстрировать низкую оценку этих понятий, в качестве знаков используются дешевые и недостойные, с точки зрения аристократии, предметы
– овчинка, рогожка, которую шьют златом. Предметы и их качества подчеркнуто не
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соответствуют друг другу. Бедняк, его знаком выступает слепой, в противоположность
знати свободен, потому что терять ему нечего: «Слепому света не убудет…».
Несмотря на ироничное отношение к общественной жизни и исключительно материальной природе ценностей, Франсуа Вийон с почтением относится к вере в Бога:
«Ведь дом без Троицы не строят…». Возможно, это связано с тем, что усыновил и
воспитал его после смерти отца священник, настоятель церкви Святого Бенедикта.
Но нельзя забывать и о новой парадигме осмысления отношения человека и Бога, характерной для Ренессанса. Утверждение свободы личности, с одной стороны, было
смелым даже самонадейным шагом, а, с другой стороны, глубокая религиозность делала веру тем более осмысленной.
С уважением относится Ф. Вийон к традициям. В балладе поэт употребляет паремию, содержащую императив, чтобы подчеркнуть воспитательную функцию пословиц
и поговорок: «Не надевай с хвоста хомут…».
Франсуа Вийон не был добропорядочным жителем Парижа, среди судей имел очень
плохую репутацию. Власть для поэта концептуальна, но оценку он дает весьма презрительную. Можно предположить, что в балладе содержится намек на короля Франции.
Вийон жил во времена правления Карла VII, возведенного на престол Жанной д’Арк.
Знаки подобраны соответственно, строка: «Да был бы лес, а леший будет…» повторяется рефреном после каждой строфы.
Проанализировав «Балладу пословиц» Франсуа Вийона, можно сделать определенные
выводы о концептуальной картине мира поэта, выраженной при помощи паремий. Вийон намеренно употребляет в качестве знаков концептов лексические единицы, обозначающие предметы городского и даже деревенского быта: полено, хомут, лыко. Поэт
указывает на реалии повседневной жизни и подчеркнуто бездуховные виды деятельности (например, торговля, драка).
В.М. Мокиенко отмечал, что метафорическое употребление отражает какую-нибудь
особенность характера животного, является результатом многовекового наблюдения
человека за ним. Используя название животного как характеристику, человек концентрирует лишь одно качество, делает из животного символ этого качества [1: 106 – 107].
Вероятно, поэтому Ф. Вийон используется образы животных и птиц для иллюстрации
таких важнейших концептов, как свобода (неволя) и опыт.
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ФІЛОСОФСЬКА ЛІНГВІСТИКА:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Стаття присвячена розглядові теоретико-методологічного підґрунтя філософської лінгвістики як релевантного парадигматичного конструкту для дослідження
комплексних мовних явищ. Представлено параметри диференціації лінгвофілософії та
філософської лінгвістики як парадигм гуманітарних досліджень. Запропоновано підхід
до визначення та аналізу семіотичного статусу інновації в межах англомовної інноваційної лінгвосфери буття.
Ключові слова: філософська лінгвістика, англомовна інноваційна лінгвосфера буття, термінологічна інновація, семіома, онтологічний денотат.
The article deals with philosophic linguistics as complex linguistic phenomena study
relevant theoretical and methodological paradigm. Parameters of linguophilosophy and
philosophic linguistics differentiation as humanitarian paradigms are presented. The approach
to the semiotic status definition and analysis of an innovation within English innovative
linguosphere of being is introduced.
Key words: philosophic linguistics, English innovative linguosphere of being, semiome,
ontological denotatum.
Світ, що оточує людину, неосяжний. Безкінечним є розмаїття його форм і проявів. Протягом тисячоліть людство намагалось якомога повніше відобразити об’єктивну (та суб’єктивну)
реальність у мові. Мова – це не просто засіб висловлення й передачі готової думки, а сила,
що творить цю думку [1; 2]. Буття – драма, історія – сцена цієї драми. Але трагізм людського
буття може бути вираженим в євангелічній опозиції між законом та силою мови. [3: 207].
Найдійовішим та найнаочнішим засобом такої рефлексії завжди було поповнення
словникового складу мови за рахунок виникаючих реалій та концептів буття. За твердженням сучасних учених, все, що може зробити людина – це створити (в мові, релігії,
мистецтві, науці) свій власний універсум – «символічний всесвіт», який відкриває перед
нею можливість розуміти та тлумачити, зв’язувати та організовувати, синтезувати та узагальнювати досвід людства, а також знаходити індивідуальність через прилучення до
культурного космосу [4].
Лінгвосфера представляє собою комплексну, інтегровану, багатовимірну сутність і
являє собою об’єкт дослідження майже всих галузей сучасної гуманітарної науки (філософії, психології, соціології, культурології, тощо) [5; 6; 7;]. В лінгвістичному аспекті
нові реалії соціального буття, які з’являються з незбагненною швидкістю, потребують
негайного відображення в сучасній англійській мові.
Саме тому в останні роки в значній мірі зросли темпи збагачення словникового складу англійської мови. Як ніколи актуального змісту набуло поняття «неологізму», як рушійної сили прогресу мови [8; 9].
© Махачашвілі Р.К., 2009
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Більш того, англомовна інноваційна лінгвосфера як така (багатовимірна, складноорганізована, динамічна система) являє собою своєрідний «полігон» мовної актуалізації
буття. Тобто, мовна (лексико-семантична) репрезентація новітніх модусів реальності існує в межах досяжності людського розуму, а отже, підлягає безпосередній перцепції та
осмисленню (на відміну від дійсності як такої, лінгвальний онтогенез якої може бути
лише з великим ступенем умовності реконструйованим лінгвістичними методами).
Тим самим метою нашої роботи є визначення теоертико-методологчних параметрів
та засад лінгвофілософського аналізу англомовної інноваційної лінгвосфера буття.
Методологія пізнання представляє собою, на нашу думку, інгерентно амбівалентну
сутність, що, з одного боку, конституюється фундаментальним аспектом (комплексом ессенціальних та епістеміологічних засад), а з іншого боку – оперативним аспектом, який
складає інструментарій методів. Методологія наукового пізнання в цілому представляє
собою певну конфігурацію «вирішень» Основного Питання Філософії, що, у свою чергу,
складається з тріумвірату параметрів: 1) що є первинним, матерія чи дух (онтологічний
параметр); 2) чи є пізнаваним світ (гносеологічний параметр); 3) як визначається місце
людини в світі (антропологічний параметр).
Зауважимо, що конструювання методології наукового дослідження, з огляду на вищезазначене, повинно представляти собою трищабельний процес. Щабельна структура вибудовується за принципом ієрархічної підпорядкованості ступеней узагальнення та абстракції епістемічних процедур феноменологічної редукції в процесі наукового пізнання.
І щабель – узагальнюючий . Загальна(загальнонаукова) методологія – конфігурація
вирішень Основного питання філософії у рамках кластеру домінуючих на поточний момент наукових парадигм із залученням загально філософських процедур та загальнонаукових методів наукового дослідження;
ІІ щабель – диференцюючий. Специфічна методологія – конфігурація вирішень
Основного питання філософії у межах певної наукової галузі, із залученням оперативного інструментарію дослідницьких методів наданої галузі;
ІІІ щабель – інтегруючий. Індивідуальна методологія – конфігурація вирішень Основного питання філософії, що визначається індивідуальною евристичною позицією кожного окремого дослідника як вченого та мислителя.
Зауважимо, що для полівимірної транспарадигмальної наукової розвідки комплексних мовних явищ провідної значущості набуває методологічний щабель, який можна
дезигнувати як «метаметодологічний», оскільки він комплексно поєднує в собі провідні параметри загальнонаукової та індивідуальної методології, та, врешті, виявляється вирішальним для остаточного формування теоретичного та категорійного апарату
дослідження.
Сучасний стан розвитку лінгвістичної парадигматики зумовлює необхідність виокремлення такої методологічної галузі мовознавчих досліджень як «філософська лінгвістика» (на противагу «лінгво-філософії», як усталеному компоненту парадигми філософських наук). Семіотична та, як наслідок, концептуальна диференціація наведених
понять виправдана, на наш погляд, урахуванням каузативних залежностей, що полягають в основі корелятивної взаємодії об’єкта та методологічного апарату дослідження
будь-якої наукової галузі.
20

Об’єктами галузевих компонентів лінгвофілософії, як філософської науки (онтології, гносеології та антропології) виступають конструкти буття, пізнання та мислення
відповідно. У свою чергу, об’єктну сферу філософської лінгвістики мають становити
конструкти мови у детермінаційній діалектичній взаємодії з відповідними конструктами
буття (лінгво-онтологія), мислення (лінгво-гносеологія) та свідомості /самосвідомості/
(лінгво-антропологія).
Комплексне дослідження процесів поповнення словникового складу англійської мови
з огляду як на параметри філософської лінгвістики дозволить, на нашу думку, більш повною мірою вивчити природу лінгвосфери як комплексного ідеального мовного конструкту. Слід наголосити, що в межах даної роботи ми спираємося на найбільш синкретичне
(інкорпоруюче) трактування поняття «філософський». Під визначенням «філософський»
ми розуміємо «такий, що поєднує в собі онтологічні (зокрема – часо-просторові), гносеологічні та антропологічні параметри». Зазначений підхід дозволить нам розглянути
буттєві аспекти дійсності в їх лінгво-семіотичному висвітленні, дослідити її екзистенційність (тобто визначити параметри буття людини), проаналізувати засади лінгвальної
актуалізації та еволюції антропоцентричності та антропосферичності сучасного буття. В
якості гносеологічного підгрунття аналізу можна представити картезіанську концепцію
епістеми COGITO – своєрідного «кореня» (√) із будь-якого онтологічного об’єкта (яким
може вважатись і природна мова), що визначає тип залежності буття та мислення:
S =c√essere
де S представляє собою діалектичну єдність двох наступних семіотичних параметрів
– 1) sapiencia – знання; 2) semantica – значення; с – епістема Сogito (одиничний мисленнєвий акт пізнання); essere – онтологічний об’єкт, елемент буття.
Дослідження спирається на міждисциплінарний підхід до вивчення мовних явищ.
В роботі поєднуються сучасні лінгвістичні теорії термінології, неології та словотвору з
лінгвофілософськими, зокрема з антропосферичними поглядами на систему мови та логоцентричним підходом до структури буття. Зауважимо, що представлена наукова праця
базується на вихідному положенні про термінологічну природу загалу лексичних інновацій англійської мови, яка детермінує комплексну багаторівневу взаємодію мовних (лексикалізованих), онтологічних та антропологічних параметрів інноваційної лінгвосфери
сучасного буття. В процесі дослідження упроваджується методика антропосферичної та
соціосферичної парадигматичної систематизації.
З огляду на вищезазначене, інноваційна лінгвосфера як об’єкт комплексного, інтегрованого, міжпарадигмального лінгвістичного дослідження має сприйматись як синкретичний, динамічний, ідеальний метаконструкт польової природи, що представляє собою
синтез онтологічних та лінгвальних параметрів буття в цілому (загальний сенс), або певного сегменту буття (вузький сенс).
Дослідженні комплексу іннваційних лінгвосфер сучасного буття базується на таких
вихідних пресупозиціях:
І. Презумпція преіснування (наявності) антропного ядра (центра) у плані змісту лінгвосфер сучасного буття.
Антропне ядро лінгвосфери – універсальний семантичний конструкт, концентрат семантичних елементів мовних одиниць опосередкованих когнітивним досвідом носіїв мови.
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ІІ. Поточний процес дифузії проекції антропного ядра в інноваційних лінгвосферах
та, відповідно, в металінгвосфері. У такому випадку лінгвальні компоненти антропосферичного середовища підлягають своєрідній трансорієнтації, в результаті якої домінантою плану змісту лінгвальної одиниці виступає онтолоігчний параметр.
З огляду на вищезазначене маємо зауважити, що становлення лінгвосферичної парадигми можна умовно розподілити на два етапи (стадії). Протягом першої стадії (назвемо
її «ініціальною») стадії спостерігається наявна антропоцентрична зумовленість та орієнтованість модусів лінгвальної актуалізації буття.
На другій стадії відбувається зсув рівноваги між периферією (яку донедавна являла собою інноваційна лінгвосфера) та онтологічним центром (десигнуємо його умовно
«антропос»), центрострімка динаміка системи поступово замінюється на центробіжну.
Саме тому ми пропонуємо ідентифікувати дану стадію як «еволюційну». Як наслідок,
спостерігається дифузія антропного ядра не лише в буттєвому, а й у екзистенційному
аспектах. У ході зазначеного процесу лінгвосфера градієнтно перетворюється на автономну, самонапружену, самоврегульовану систему.
Дифузія проекції антропного ядра інноваційної лінгвосфери (виходячі з амбівалентної природи мовних одиниць) маніфестується взаємозумовленими білатеральними семіотичними трансформаціями:
1) зрушеннями на рівні плану змісту (ейдос);
2) змінами у плані вираження (морф) (наприклад, наявність біафіксальних одиниць,
хибних морфем, і т.д.)
Покрокові зрушення плану змісту поступово призводять до дифузії проекції антропного ядра (де рівень (2) – область антропного ядра лінгвосфери / проекції антропного
ядра в інноваційній лінгвосфері):
3) власне денотат
↑
[2) концептуальний денотат]
↑
1) онтологічний денотат
Сигніфікативні щабелі динаміки дифузій проекції антропного ядра, згідно з нашими
припущеннями, становлять собою наступне:
1) – онтологічний денотат (своєрідний «семантичний геном» лінгвальної одиниці –
онтологічні маркери в структурі значення, які містять відбитки всіх потенційно та актуально наявних сем);
[2] – концептуальний денотат (антропогенний семантичний параметр);
3) власне денотат – семантика лінгвальної одиниці.
Як бачимо, згідно з нашою гіпотезою, у плані змісту лінгвальної одиниці відбувається поступове, порівневе вивільнення онтологічного денотата (просування до поверхневих шарів значення) в результаті вилучення, або часткового вилучення антропного
параметру семантики.
Наслідками зазначеного процесу гіпотетично може вважатись:
1) визначення онтологічного статусу лінгвальної одиниці;
2) градієнтне становлення панлінгвосферизму буття.
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Покрокові зрушення плану змісту поступово призводять до дифузії проекції антропного ядра (де рівень [2] – область антропного ядра лінгвосфери / проекції антропного
ядра в інноваційній лінгвосфері):
Компонентний аналіз як інструментальніий метод концептуального аналізу дозволяє виявити актуальні та імпліцитні елементи значення. Однак, часто поза сіткою компонентного аналізу залишаються глибинні онтологічні чинники, які саме і формують
комплексну структуру значення лінгвальної одиниці. Саме з таких елементів – «першочинників» і складається на нашу думку «семантичний геном» лінгвальної одиниці, що
покладено в основу онтологічного денотата.
Сигніфікативну дискретну одиницю семантичного геному пропонуємо позиціонувати як семіому – онтологічний глибинний елемент плану змісту лінгвальної одиниці. Семіома- одиниця семантичного геному лінгвальної одиниці – є тим фактором, що залучає ту
чи іншу актуальну/імпліцитну/потенційну сему до паттерну значення. Тим самим, «семантичний геном» представляє собою ідеальний модуль значення лінгвальної одиниці.
Основою верифікації становлення лінгвосферизму буттєвого та екзистенційного
континууму в межах нашого дослідження є презумпція інгерентної термінологічності
лінгвальних інновацій у кожній окремій галузі. Термін як особливий лінгвальний знак
характеризується іманентною аемотивністю, аекспресивністю та сінаксіологічністю (в
цілому – аконотативністю), а отже, в плані змісту терміну є апріорно виключеним антропний параметр.
Визначення «терміну» в різноманітних галузях сучасного наукового знання є багатостороннім та майже вичерпним. первинно в понятті «термін» закладено семантику
чіткості, визначеності, граничності, конечності. Внаслідок цього, визначення даного поняття в рамках сучасних наук (мовознавства, логіки, філософії навіть психології) спираються першим чином саме на таке, історично зумовлене, значення.
Однак, для того, щоб мати змогу сягнути глибинну сутність цього поняття в межах
комп’ютерного простору, як не парадоксально, необхідно знову звернутись до античного
трактування. Зокрема, як уже було зазначено, згідно з концепцією Аристотеля «термін»
інтерпретується як поняття, що фіксує сталі та неминущі аспекти реальності, на противагу різноманітним та мінливим її чуттєвим образам [10: 1157]. Таким чином, можна
визначити, що поняття «термін» набуває категоріального, детермінуючого змісту по відношенню до дійсності.
У цьому зв’язку, необхідно зумовити, що саме ми маємо розуміти під поняттям категорія. У нашій роботі ми апелюватимемо до визначення, запровадженого М.А. Булатовим: «Категорія є відокремлена від дійсності та зафіксована в мові визначеність, до якої
відносяться групи об’єктів або аспекти всієї дійсності і яка слугує засобом їх членування
та синтезування» [11: 20]. Наданий підхід, на наш погляд, виявляється найбільш релевантним з точки зору лінгво-екзистенційної сутності явища категорійності.
Більше того, з огляду на вищезазначене, категорійний параметр може виявитись маніфестацією фактору екстралінгвістичної (в наданому випадку – буттєвої) системності
терміна як специфічного мовного знаку. Для більш детального розуміння «категорійної»
(в абстрактному розумінні) сутності комп’ютерного терміна, нам необхідно розглянути
наступний комплекс параметрів: вимір, поняття, концепт, термін.
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Необхідно підкреслити, що гносеологічні параметри, тобто параметри пізнання, є
певним чином апріорно інкорпорованими до корпусу лінгвофілософських досліджень.
Наголосимо, що в нашій роботі ми спіткаємось з абсолютно унікальним онтологічним
конструктом – лінгвосферою.
Надалі маємо представити своєрідну схему трансформації поняттєвоконцептуального аспекта до безпосередньо лінгвального. Так, зокрема, вимір /категорія/ виявляється фундаментальним метафізичним та екзистенційним параметром (тобто, таким, що існує поза межами людського розуму та є залученим до перцепційного
поля (когніції) незалежно від волевиявлення людини). Іншими словами, вимір (категорія) є невід’ємним атрибутом, можна навіть сказати – «елементарною одиницею»
дійсності.
Поняття представляє собою одиницю мисленнєвого простору. Формування поняття являє собою процес перевтілення та певним чином перетворення реальності розумом, створення мисленнєвого уявлення про аспекти онтологічних та екзистенційних
(у найбільш загальному розумінні) категорій. Наголосимо також, що таке уявлення має
здебільшого синтетичний характер.
У межах запропонованої схеми концепт нам вбачається можливим розглядати як
специфічну одиницю освоєння лінгвальним середовищем відповідного середовища
ментального (в цьому зв’язку необхідно зауважити, що одним з можливих визначень
концепту як когнітивної сутності є «лінгвально-закріплений ментальний факт»). Іншими словами концепт представляє собою конструювання лінгвального образу /схеми/
мисленого уявлення. Зазначимо, що концепт є більш дискретною сутністю, порівняно
з поняттям.
Причому, подібну дискретизацію обумовлено, на нашу думку, саме загальною спрямованістю концепту на те, щоб бути актуалізованим неоднорідними мовними (зокрема, лексико-семантичними) засобами. Формування (і одночасне формулювання) концепту, таким чином, представляє собою передостанню стадію градієнтного процесу
інкорпорації мовної та мисленнєвої сфер. Варто звернути увагу, що, якщо не виходити
за межі конвенційної лінгвістичної парадигми, останньою (термінальною) стадією зазначеного процесу можна вважати формування лексико-семантичних одиниць, та позиціонування їх у концептосфері даної мови.
Термін, у свою чергу, в силу своєї специфічної природи не може вважатись повною
мірою ані безпосередньо одиницею мислення, ані суто одиницею мови. Навпаки, термін як самобутня сутність має потенцію до поєднання (яке, в свою чергу, виявляється
як у кумуляції, так і в кореляції) в собі всіх зазначених вище параметрів (відповідним
чином: екстралінгвальних, буттєвих, інтралінгвальних та поняттєвих). Термін являє
собою синкретичну та діалектичну єдність таких параметрів (вимір / категорія, поняття, концепт, слово). Унікальність феномену «терміну», на нашу думку, полягає і в тому,
що в той самий час він (термін) являє собою як продукт (результат) синтезу зазначених
вище параметрів, так і джерело їх генезису.
Запропонований корелятивний паттерн ментально-когнітивного та лінгвальносеміотичного конструктів (МКК та ЛСК – відповідно) можна представити у наступному схематичному вигляді:
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Як бачимо, наявна типологічна відповідність корелятивних рівнів 10 – 30 єкспліцитно
доводить онтологічний (категорійний) статус лінгвальної одиниці термінологічної природи у межах інноваційної лінгвосфери. Тим самим, в межах представленої корелятивної схеми ментальної та лінгвальної площин термін (як інваріантна семіотична одиниця)
набуває статусу своєрідної семіотичної універсалії.
Імпліцитна представленість безпосередньо філософської дефініції терміна в науковому апараті мовознавства може свідчити, на наш погляд, про наявність загальної тенденції
до рекурентної інтеграції наук на сучасному етапі, при чому, зі зміщенням синтезуючого
центру в бік саме лінгвістичної наукової методології як новітнього модусу філософської
метаметодології наукового пізнання складних об’єктів дійсності (в якості одного з подібних об’єктів, безперечно, має категорізуатись природна мова).
Таким чином, дослідження процесів динаміки проекції антропного ядра в англомовній інноваційній лінгвосфері з огляду на параметри філософської лінгвістики дозволить,
більш адекватною мірою вивчити природу англомовної лінгвосфери як комплексного
ідеального мовного об’єкта. Зазначений підхід дозволить розглянути буттєві аспекти
дійсності в їх лінгво-семіотичному висвітленні, проаналізувати засади лінгвальної актуалізації та категорійної детермінації параметрів сучасного буття з огляду на еволюційні
процеси конструктів плану змісту мовних знаків.
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Чус О.Ф.
(Київ, Україна)
СЕМАНТИКА МОРФЕМИ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

У статті робиться спроба теоретично осмислити семантику морфеми. Семантика мовної одиниці – це увесь зміст, інформація, що передається нею. Оскільки морфема
є елементарною мовною одиницею, її семантика простіша, ніж у слова, однак вона має
складну структуру. Семантика морфеми складається з елементів денотатного та/або
сигніфікатного значення, що становлять її ядро, та експресивних, стилістичних, конотативних ознак і сполучуваності, що перебувають на периферії.
Ключові слова: семантика, слово, морфема, значення, денотатне, сигніфікатне.
В статье делается попытка теоретического осмысления семантики морфемы. Семантика языковой единицы – это весь смысл, информация, передаваемая ею. Поскольку морфема является элементарной языковой единицей, ее семантика проще, чем слова, однако она
имеет сложную структуру. Семантика морфемы состоит из элементов денотативного и/
или сигнификативного значения, которые составляют ее ядро, и экспрессивных, стилистических, коннотативних признаков и сочетаемости, находящихся на периферии.
Ключевые слова: семантика, слово, морфема, значение, денотативное, сигнификативное.
The article makes an attempt to describe the morphemic semantics theoretically. Semantics
of the language unit is the information transmitted by it. Since the morpheme is the elementary
unit of language, its semantics is more simple than that of the word, but it has a complicated
structure. Semantics of the morpheme consists of the elements of denotative and/or significative
meaning, which make up its core, and expressive, stylistic, connotational and combinational
features that lie on its periphery.
Keywords: semantics, word, morpheme, meaning, denotative, signficative.
Поняття морфемної семантики є ключовим для теорії морфеміки та словотвору. Однак досі залишається нез’ясованою природа та структура семантики морфеми. Коли
мова йде про сучасні семантичні дослідження, мають на увазі насамперед дослідження
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лексичного і синтаксичного рівня мови. Морфемна семантика, яка має давню традицію
опису, все ж таки переважно залишається «річчю в собі» – традиційною лінгвістикою для
лінгвістів [1: 204]. У статті ми спробуємо означити семантику морфеми та її структуру.
1. Сутність морфемної семантики
«У сучасній мовознавчій науці немає більш широкого та менш визначеного поняття,
ніж «семантика» [2: 31]. У лінгвістиці цей термін є омонімічним і використовується у
трьох значеннях: «Семантика – 1) весь зміст, інформація, що передається мовою або якоюсь її одиницею (словом, граматичною формою слова, словосполученням, реченням);
2) розділ мовознавства, що вивчає цей зміст, інформацію; 3) один з основних розділів
семіотики» [3: 438]. Ю. Апресян визначає: «Під семантикою в переважній більшості випадків розуміють відомості про клас названих знаком речей зі спільними властивостями або клас позамовних ситуацій, інваріантних щодо деяких властивостей учасників та
зв’язувальних відношень» [4: 55]. Визначення, до якого схиляються більшість мовознавців, є таким: семантика мовної одиниці становить той зміст, смисл, сукупність даних, які
мовний знак позначає собою і передає у процесі комунікації. У різних роботах вона може
називатися термінами зміст мовної одиниці (І. Гальперін), загальне значення (Е. Ендрюс)
або позначуване (О. Селіверстова).
Основним, еталонним лінгвістичним знаком вважається повнозначне слово як номінативна одиниця, що за значенням переважно відповідає поняттю. «Поняття – це думка, що
відображає в узагальненій формі предмети і явища дійсності через фіксацію їхніх властивостей і відношень; останні (властивості і відношення) виступають у понятті як загальні та
специфічні ознаки, що співвідносяться з класами предметів і явищ» [3: 383-384].
З-поміж усіх значеннєвих одиниць мови саме семантика слова досліджена найдокладніше. Морфема є мінімальною значеннєвою одиницею мови, її значення виражається тільки у контексті слова, у поєднанні з іншими знаками, тому за теорією семіотики та семантики її вважають напівзнаком [5]. Однак Е. Ендрюс вважає, що «слово є не більшою мірою
лінгвістичним знаком, ніж морфема» [6: 9]. Дослідниця стверджує, що у системі мови однаково вагомим є і значення слова, і значення морфеми, і надає суфіксові «статусу лексеми, а не просто морфеми» [6: 2]. І. Милославський та І. Гальперін теж визнають знакову
природу морфеми. Оскільки морфема є мінімальним мовним знаком, то при дослідженні її
семантики керуються тими принципами, що розроблені для опису слова.
У визначенні природи семантики морфеми загалом вчені не можуть дійти до спільної
думки. Однак це не дивно, оскільки навіть щодо слова ці питання чітко не окреслені.
Л. Васільєв говорить: «Багато вчених ... намагаються синтезувати ... теорії значення. Але
від цього природа значення не стає зрозумілішою» [5: 71].
Як зазначають Ф. Березін і Б. Головін, значення морфеми «відрізняється як від значень слова (лексичних), так і від значень словотвірних типів (словотвірних) і граматичних
категорій (граматичних), хоча саме за участю значення морфеми усі інші типи значень,
щойно названі, формуються і функціонують» [7: 156]. Вчені уникають чітких визначень,
висловлюючись про семантику морфеми. М. Шанський та О. Тихонов вважають, що «на
відміну від слова морфеми не мають лексико-граматичної віднесеності. Морфема або
вказує на певне значення, або виконує граматичні функції» [8: 17]. О. Реформатський
вважав, що морфеми виражають поняття: корені – речові, афікси – значення ознак або
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відношень. О. Герд наділяє морфему не значенням, а лиш значущістю. А. Кузнєцова і
Т. Єфремова говорять про поняттєве (речове) значення кореня і структурне або словотвірне значення афіксів [9: 4].
В. Горпинич за значенням поділяє морфеми на такі, які виражають лексичне, лексикограматичне і граматичне значення. Носіями цих трьох типів значень виступає три типи
морфем – корені, афікси, флексії. Лексичне значення вказує на найзагальніше предметне значення, воно є узагальненим відображенням дійсності (-вод-, -роб-). Лексикограматичне значення доповнює лексичне, уточнює і конкретизує його, вказує одночасно
на лексичне і граматичне значення (-ува-, при-, -к-). Граматичне значення вказує на відношення між словами в реченні і формує граматичне значення слова (-’ойу, -ут’, -ами).
2. Структура семантики морфеми
Вчені мають різні погляди на семантичну структуру мовних одиниць. Автори
«Большого Энциклопедического словаря. Языкознание» виділяють у семантиці дві
сфери – денотатну та сигніфікатну. Вони співіснують доволі симетрично, при цьому
сигніфікатна сфера у своїй структурі значною мірою копіює денотатну. Однак повний
паралелізм між ними відсутній [3: 438].
Сингіфікатна сфера семантики складається з двох компонентів – сигніфіката та інтенсіонала. «Сигніфікат – сукупність тих ознак предмета (явища), які є суттєвими для
його правильного називання певним словом у системі даної мови» [3: 384]. За Ю. Апресяном, сигніфікат є основою лексичного значення слова [4: 69]. «Інтенсіонал – правильне визначення поняття, пов’язане з категорією «сутності» предмета чи явища» [3: 384].
Інтенсіонал визначає рід і найближчу видову відмінність від інших понять та описує суттєві риси предмета чи явища, тоді як сигніфікат визначає тільки ті ознаки, що необхідні
для адекватного розуміння та впізнання мовцем поняття. Денотатна сфера складається
з денотата та компрегенсії, або обсягу значення знака. «Денотат – це клас усіх реальних
(існуючих) предметів, до яких слово може правильно застосовуватися в системі певної
мови. Компрегенсія – клас усіх предметів, що можуть бути осмислені несуперечливо, до
яких дане слово може бути правильно застосоване» [3: 384]. Загальна семантика мовного
знака може містити також інші компоненти, що не належать до власне семантики, але
існують на її периферії, наприклад, експресію чи конотацію.
О. Селіверстова говорить, що «всю інформацію, що передається через мовний знак,
можна поділити на чотири типи»: 1) смислова частина значення (інформація, яку мовний знак передає про свій денотат мінус стилістична та експресивна та стилістична інформація); 2) стилістична характеристика знака (інформація про належність до певного
функціонального стилю мови); 3) експресивна характеристика (інформація про емоційне
ставлення до властивостей денотата); 4) конфігуративні ознаки, які можна розглядати не
як елементи значення, а як довільні особливості у поєднанні, зовнішні щодо значення
(тобто позначувального). «Однак умовно ми включаємо конфігуративні ознаки в число
компонентів, що становлять позначуване мовного знака» [10: 133-134].
Л. Васільєв розрізнює в структурі семеми такі макрокомпоненти: денотатний, сигніфікатний та конотативний, а також лексичне, граматичне та словотвірне значення, – кожен з яких має своє ядро і периферію.
Очевидно, що погляди вчених збігаються щодо ядерних складових семантики – сигніфікатного і денотатного значень. Однак периферійні компоненти породжують супереч28

ності. Ю. Апресян вважає, що синтактика (сполучуваність) та прагматика (модальність,
асоціації, конотація, експресія) не належать до семантики слова [4: 62]. Е. Ендрюс визначає емоційне (емотивне) значення як основну частину загального значення певних
суфіксальних морфем [16: 51]. Л. Васільєв виділяє у структурі семеми конотативний
макрокомпонент (до якого входять експресивно-образне, емоційно-образне, емоційнооцінне та модально-оцінне значення) на рівні з денотатним та сигніфікатним макрокомпонентами, а стилістичні властивості слів відносить до сфери значущостей [5: 91].
Однак О. Селіверствова відносить до семантики не тільки стилістичні ознаки, а й конфігуративні можливості. Оскільки семантика – це «весь зміст, інформація», що передається одиницею мови, її треба розглядати як складне утворення, «конфігурацію» [5: 106], з
урахуванням усіх типів значень і значущостей, що входять до її складу.
Можна змоделювати структуру семантики слова у вигляді сфери, де ядром буде сигніфікатне і денотатне значення, а конотація, стилістичні ознаки, експресивність та сполучуваність будуть на периферії:
Схема 1. Семантична структура слова

Сигніфікатна та денотатна сфера становлять власне семантику мовної одиниці, тобто
її ядро, що визначає поняття мовного знака, робить його зрозумілим для мовців та придатним для використання у системі мови для позначення того предмета чи явища, що
назване певним словом. Таким чином, семантика мовного знака – це складна структура,
що поєднує в собі різні типи значень як нерозривну єдність.
Вищенаведена схема представляє семантику повнозначного слова. Семантика морфем має зредуковану структуру. Оскільки морфеми не співвідносяться з поняттям, а
мають лише елемент денотатного чи сигніфікатного значення, то в їхньому ядрі не виділяється окремо денотатної і сигніфікатної сфери. За Ф. Березіним і Б. Головіним, корінь
може бути носієм денотатних та сигніфікатних значень. В деяких афіксів денотатне значення затемнене або відсутнє (-тель), значення сигніфікатне частиною афіксів виражене
чітко (-ство) [7: 130-133]. Периферійна частина семантики морфеми така ж сама, як і
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слова. Оскільки периферійна частина не виконує номінативної функції, вона не зазнає
редукції порівняно з семантикою повнозначного слова.
Схема 2. Семантична структура морфеми

Семантика морфеми – це складне питання, що потребує докладного опрацювання,
огляду усіх можливих теоретичних джерел і практичного підтвердження гіпотез на якнайширшому матеріалі, що буде здійснено у наступних наукових розвідках. З’ясування
семантики морфеми є дуже важливим, перспективним і нагальним як у теоретичному
аспекті, так і у прикладному, оскільки його результати сприятимуть розробці систем
автоматичного семантичного аналізу текстів, що є складовою частиною штучного інтелекту.
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ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Недостатність робіт з тематики емоційного стану людини та лінгвістичних засобів
її прояву робить емоції об’єктом вивчення багатьох дисциплін. Вона становить собою
чималий інтерес і з точки зору своєї просодичної організації. З цієї точки зору важливим
представляється таке поняття, як пауза, що є складовою частиною інтонації.
Інтонація, як фонетичне явище, розглядалася багатьма ученими. Н.А. Богородитський, А.М. Пешковський, Л.В. Щерба, С.И. Бернштайн, А.А. Реформатський. Займалися
цією проблемою і німецькі лінгвісти E. Stock, G. Meinhold, O. J. Pheby, O. Preu.
Ключові слова: інтонація, пауза, емоції.
Останнім часом емоцї людини вивчаються багатьма науковими дисциплінами. Одне
з пріоритетних завдань психолінгвістики полягає у вивченні емоційної картини світу,
основним і визначаючим фрагментом якої є емоції людини.
Об’єктом роботи являються тексти з художніх творів сучасних німецьких авторів,
а предметом – фонетичні засоби, які відображають емотивність. Цій темі присвячені
праці таких вчених, як У. А. Артемов, Ч.Дарвін, У.Джеймс і К.Ланге, Ліндслі, Енгельс,
П.К. Анохін, П.В. Симонов, П. Єкман та інших.
Актуальність такої розвідки визначається недостатністю робіт з цієї тематики,
інтересом емоційного стану людини та лінгвістичних засобів її прояву.
Емоції були об’єктом дослідження різних наук, тому це поняття має багато тлумачень. Наприклад, в психології – це специфічна форма взаємодії людини з навколишнім
світом, з середовищем, спрямована на пізнання світу та свого місця в ньому через саму
себе[9: 348], в філософії – це вираження психічних процесів, які проявляються в людських обличчях і показують відношення людини до оточуючого світу[15], в фізіології – це
діяльність підкоркових нервових центрів – гіпоталамусу, лімбічної системи, ретикулярної
формації[9: 328-330]; в лінгвістиці – це особливий стан суб’єктивних психологічних
станів, які відображаються у формі переживань, відчуття приємного чи неприємного,
відношення до світу і людей[16]. Ми поділяємо думку Бичко про те, що емоції – це особлива, своєрідна форма пізнання і віддзеркалення дійсності, оскільки в них людина
виступає одночасно і об'єктом, і суб'єктом пізнання, вони пов'язані з потребами людини,
які є в основі мотивів його комунікативної діяльності [1: 344-348].
Психологія і психолінгвістика науки націлені, перш за все, на дослідження функцій емоцій
в діяльності людини. Не зважаючи на чіткість наукових позицій, стан вивчення психології
емоцій, думка самих психологів залишається украй незадовільною. Дотепер не вирішене
завдання побудови цілісної, багаторівневої психологічної теорії емоцій [7: 193-197]. Це
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створює певні труднощі для лінгвістів, що звертаються до проблем мовного забезпечення емоцій. Одна з них – різноманітність класифікацій емоцій. Б.І. Додонов затверджує,
що універсальну класифікацію емоцій створити взагалі неможливо і класифікація, що
добре б служила для вирішення одного круга завдань, неминуче повинна бути замінена
іншою при вирішенні іншого кола завдань [2: 132]. Достатньо складними являються і
процеси позначення емоцій [3: 216-217].
Потребово-інформаційна теорія П.В. Симонова ґрунтується на тому, що емоції вищих тварин і людини визначаються, з одного боку – якою-небудь актуальною потребою
(з урахуванням її якості і величини), а з іншого – оцінкою на основі філогенетичного і
індивідуального досвіду, можливості її задоволення.
Згідно із нейрокультурною теорією емоцій П. Єкмана, експресивні прояви шести основних (базисних) емоцій (гніву – Das kann doch nicht sein. [14: 90]; страху – Nein, nein, woher
sollte ich denn? [14: 89]; суму – Es tut mir leid; подиву – Ist sie auch in der Leitung? [14: 104];
відрази – Wir wollen deine Meinung nicht hören [14: 92]; щастя – Ich kenne euch! [14: 105] ) є
універсальними і практично не чутливими до впливу факторів середовища [5: 62-64].
Відповідно, із різноманітності типологій можна виділити ряд функцій емоцій:
вираз почуттів волі, без елементів якої не мислима ніяка життєва комунікація, аппелятивна, спрямована на слухаючого, експресивна можливість ідентифікувати особу
повідомляючого, що належить до тієї або іншої суспільної групи, экспликативна, але
найголовнішою є комунікативна.
Мова володіє комунікативною функцією, що дає змогу вираження емоцій за допомогою фонетичних засобів. Саме завдяки мові люди можуть розуміти один одного і здатні
щось повідомляти [8: 18]. При розвитку мовної функції у людини необхідно розрізняти
розвиток сенсорної мови (розуміння) і розвиток експресивної мови (здатність говорити)
[6: 62-63]. Одним із основних фонетичних засобів вираження емотивності є інтонація,
компонентами якої являються мелодика, тембр, пауза, ритм та ін.
Інтонація – це рух, зміна, динаміка тону, що супроводжує висловлювання, ритмікомелодійний малюнок мовлення [13: 15]. Інтонація сигналізує: як повідомлення
розділене, чи закінчена вимова, чи це є питання, які слова знаходяться під наголосом
[11: 6]. Основна функція інтонації полягає у виразі відчуттів волі, без елементів якої
не мислима ніяка життєва комунікація. В інтонації слід розрізняти два аспекти: один
можна назвати комунікативним, оскільки інтонація повідомляє, чи вислів закінчений або
незакінчений, чи містить воно питання, відповідь і т.п. В інтонації є певна емоція, яка
завжди відображає емоційний стан повідомляючого, а іноді і його намір (втім, не завжди
усвідомлюване їм) певним чином впливати на слухаючого [4: 70].
Інтонація складається з декількох компонентів: частоти основного тону голосу (висотний або мелодійний компонент), інтенсивності (динамічний компонент), тривалості
або темпу (часовий, темпоральний компонент), паузи, тембру. Всі компоненти інтонації,
окрім паузи, завжди присутні у вислові [12: 10-14].
Через подальшу перспективу подальшого дослідження теми емотивнсті, в цій
статті ми будемо досліджувати лише паузу. Пауза використовується як найважливіший
інтонаційний засіб в різних мовах, в межах однієї мови мелодика обслуговує різні функції
інтонації.
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Пауза займає серед компонентів інтонації особливе місце. Найчастіше пауза визначається як перерва в звучанні або припинення фонації на певний час. Тоді аккустичним
корелятом паузи є падіння інтенсивності до нуля, а фізіологічним – зупинка у вимовній
роботі органів, приведення їх в стан спокою. Проте пауза як фізичне явище не співпадає
з тим, що звичайно розуміється під паузою у фонетичних дослідженнях. З одного боку,
не всяка перерва в звучанні є пауза. Повне припинення фонації має місце і на фазі змички
глухих приголосних, будучи їх складовою частиною. З іншого боку, сприймана пауза не
обов'язково є повною перервою в звучанні: вона може бути заповненою (нейтральним
голосним, поєднаннями звуків). Як перерва в мові можуть сприйматися і різкі зміни інших компонентів інтонації (перепади мелодики, контраст по тривалості і інтенсивності).
Все це робить вельми складним завдання визначення паузи як функціонального явища
по акустичному сигналу і особливо завдання автоматичного виділення пауз при розчленовуванні потоку мови на мінімальні інтонаційні одиниці. Складність відношення перерви в звучанні і семантично навантаженої паузи спонукає послідовників розділяти спостережувані в зв'язній мові паузи на темпоральні, такі, що характеризуються відрізком
нульової інтенсивності, і нетемпоральні, логічні і психологічні. Найбільш важливим є
відмежування інтонаційних пауз від неінтонаційних.
Найчастіше паузи виражають здивування, радість, занепокоєння, бажання доповідача
все розповісти зрозуміло. На письмі паузи зазвичай позначаються знаком питання, знаком оклику, двокрапкою, але найчастіше комою. У нашому випадку вона буде позначатися таким чином – «_».
Пауза ставиться перед короткою, недовгою вимовою, z.B.: «Also, Opper, _das ändert
eben die Sache»_ faßte Aaron nun seinerseits zusammen (B. Brecht) – радість; між подібними
прикметниками, z.B.: Und damit winkte sie mit der Hand _ einem kleinen, freundlichen «Priester zu, _..(P. Hezse) – оповідь; в коротких реченнях перед інфінітивною группою, z.B.: Sie
kam, _ ihren Vater zu rufen – оповідь; часто після слів оклику, z.B.: O, nimm uns mit, _ nimm
uns mit, lieb Schwesterchen (H. Heine)! – благання.
Перспектива данної роботи полягає в тому, що попри те, що емоціями займалася такі
науки як філософія, психологія, психофізіологія, лінгвокультура тощо, в лінгвістиці ця
тема є не достатньо розвиненою. Отриманими результатами можна буде користуватися у
курсах лекцій по теоретичній фонетиці, на семінарах та практичних заняттях німецької
мови [10:167-168].
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Дослідження плану змісту різних одиниць мови так чи інакше приводить до значення, яке, будучи популярним об’єктом не лише лінгвістичної семантики та суміжних
з нею мовознавчих галузей, а й філософією, психологією, соціологією тощо, залишається однією з найбільш дискусійних проблем. Л. Виготський, У. Вейнрейх, Л. Блумфілд,
К Огден, А. Ричардс, В. Виноградов, В. Звегінцев, Т. Ломтєв, О. Смирницький, Р. Будагов,
Ю. Найда, М. Холідей, О. Селі верстова та ін. зверталися до різних аспектів значення,
витлумачуючи його з онтологічного, логічного, реляційного, семіотично-реляційного та
ін. поглядів [1]. Проте дослідження значень, особливо з комплексних позицій (на основі гетерогенних параметрів) залишається актуальним, оскільки результати його дають
змогу для прагматичних висновків та практичних рекомендацій.
Мета цієї статті – зіставлення лексичного, термінологічного й асоціативного значень
концептуальних понять професійної сфери державного управління компетенція та компетентність, а також побудова моделі асоціативного поля названих концептів.
Ідея М. Нікітіна, що значення є концептом, актуалізованим у свідомості як інформаційна функція іншого концепту, який актуалізує саме цей [2: 65], виявляє гносеологічний
аспект значення, тобто пов’язаний зі сферою уявлень, ідей, думок, понять як результатів
інтеріоризації світу мовцями. Значення в узусі являє собою, за Г. Паулем, всю сукупність уявлень, що складають для носіїв певної мови зміст слова [3: 94]. З психологічного
аспекту значння потрактовуєься як складне психічне явище, яке проявляється через індивідуальний зміст і колективний досвід, тобто являє собою складну психічну сутність,
пов’язану з чуттєво сприйманим символом (Х. Кронассер, Г. Стерн, Т. Григорьєва). Розмежування мовного статусу значення та концептуального пізнання актуалізує енциклопедичний аспект осмислення. Сполучення цих аспектів у одному підході уможливлює
використання методик аналізу лексикографічних дефініцій, компонентного аналізу та
вільного асоціативного експерименту у контексті зіставного методу для вивчення семантичної структури слова як системи лексичного, термінологічного й асоціативного значень. Такий підхід було застосовано для розгляду значення концептів сфери державного
управління компетенція та компетентність.
Слова компетентний та компетенція є запозиченями з латини, де відповідно означають competens (competentis) – ‘належний, відповідний’, competentia < competere – ‘сумісно досягати; відповідати, прагнути’ [4]. Вони активно вживаються в нетермінологічному
значенні у професійній сфері (наприклад, «компетентний працівник», «у компетенції керівника»), але загальновживаними не стали (у побутовому спілкуванні замінюються подібними за смислом сполученнями, наприклад, «не знаю», «не вмію», «не маю права»).
За дефініціями Великого тлумачного словника української мови [5], прикметник компетентний означає: ‘1. Який має достатні знання у якій-небудь галузі; який з чим-небудь
добре обізнаний; тямущий. // Який ґрунтується на знанні; кваліфікований. 2. Який має
певні повноваження; повноправний , повновладний’. Завдяки компонентам ‘знання’,
‘обізнаний’, ‘кваліфікований’, ‘повноваження’ може формуватися термінологічне значення цього слова у різних наукових галузях.
Іменник компетенція має таку семантичну структуру: ‘1. Добра обізнаність з чимнебудь. 2. Коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи’. Спеціальне
значення відгалузилося завдяки наявності таких компонентів значення, як ‘обізнаність’,
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‘коло повноважень’. Генетична спорідненість слів виявляється у спільності значення через компоненти ‘повноваження’, ‘обізнаність’, решта структурних елементів значення
обумовлює семантичні відмінності та можливість по-різному використовувати поняття.
Іменник компетентність не іншомовного походження, а утворений в українській
мові на базі запозичення компетентний за продуктивною словотвірною моделлю і
має таку семантику: ‘Властивість за значенням компетентний. // Поінформованість,
обізнаність, авторитетність’. Утворення іменника за допомогою суфікса -ість, який
підсилює глибину абстракції, узагальнює значення, дає змогу називати ознаку як
предметне поняття.
Аналізовані значення слів, що функціонують у мові, утворюють поняттєву систему
з взаємопов’язаними та взаємообумовленими елементами, кожне нове використання
призводить до змін в об’ємі понять. Ситуація з розумінням та вживанням термінологічної семантики слів «компетенція» та «компетентність» значно ускладнюється тим,
що відбулося вторинне запозичення, коли усталені мовні значення поповнилися новим
змістом, який поки є недостатньо зрозумілим для мовців. З англійської мови разом із
освоєнням нової наукової проблематики запозичені нові значення відомих слів. Британські дослідники ввели термін компетентність (competence, множина competences),
натомість у США використали термін компетенція (competency, множина competencies)
з різним смислом. Розбіжності в номінаціях та змісті термінологічних понять у дослідницьких традиціях представників зарубіжної науки відбиваються на тлумаченні цих
термінів вітчизняними науковцями.
Термінологічний зміст понять «компетенція» та «компетентність» суттєво відрізняється від загальномовного, проте він не є випадковим. Для адаптації нового термінологічного значення було використано відомі, доволі широко вживані у професійній
сфері слова, оскільки у ядрі їх лексичного значення наявні компоненти, які надали
таку можливість: ‘знання’, ‘обізнаний’, ‘кваліфікований’, ‘обізнаність’, ‘коло повноважень’. Точкою відліку для термінологічного значення стали відображені у мовному значенні ключові поняття ‘знання’, ‘обізнаність’, які знаходяться у спільному семантичному полі з поняттями ‘уміння’, ‘навички’, ‘досвід’ та іншими. Усвідомлення
термінологічного значення відбувається на основі сприйняття та розуміння мовного,
оскільки єдиним шляхом здійснення цього процесу є вербалізація, яка здійснюється за
допомогою мовних засобів. У цьому сенсі мова є призмою, крізь яку людина дивиться
на світ, мова прокладає шлях до розуміння понять.
Об’єм понять «компетенція» та «компетентність» доволі широкий і, щоб його визначити, важливо знайти можливості для обмеження. Одним зі шляхів обмеження
може бути пошук внутрішніх та зовнішніх впливів. Спосіб обмеження – виділення
спільних елементів у різних дефініціях та їх класифікація за внутрішнім та зовнішнім
походженням.
Понад 50 термінологічних дефініцій аналізованих понять, попри відмінності у семантичній структурі, які відображують різницю у підходах авторів до розуміння смислу термінів, об’єднуються за спільними ознаками. Ними є ключові фрагменти значень,
тобто основоположні ознаки, які являють собою значеннєву базу, своєрідний фунда36

мент семантичної структури. Вони характеризують поняття з середини, відображають
його об’єктивну сутність, формують ядро значення, обумовлюють смислоутворення.
Ключові фрагменти виділяються з дефініції шляхом аналізу судження, в якому є предикативні елементи, що утворюють остов логічної конструкції, видалення їх призводить
до руйнації змісту. Інші компоненти значення є допоміжними з погляду конструювання
судження, вживаються факультативно, з огляду на індивідуальні особливості автора у
мисленні та мовленні (індивідуальна стратегія побудови висловлювання, що обумовлена психологічними особливостями та звичкою використовувати ті чи інші мовні конструкції), тому є периферійними фрагментами значення Для поняття «компетенція»
ядерними смисловими компонентами є: ‘риса індивідуума’, ‘характеристика індивіда’,
‘частина особистості’, ‘знання’, (‘група знань’), ‘колективне знання’, ‘навички’, ‘здібність’, ‘здібності підприємства’, ‘здатність’, ‘досвід’, ‘колективний досвід’, ‘стосунки’, ‘стандарти поведінки’, ‘установки’, ‘орієнтація’, ‘коло повноважень’. Смислове
ядро поняття «компетентність» включає такі компоненти: ‘дія’, ‘діяльність’, ‘здатність
здійснювати діяльність’, ‘поведінка’, ‘виконання’, ‘реалізація’, ‘результат’, ‘стандарти
поведінки’, ‘структура’, ‘навички’, знання’, ‘вміння’, ‘кваліфікованість’, ‘досвід’, ‘контакти’, ‘цінності’, ‘здатність’, ‘оцінка’, ‘коло питань’, ‘здібності’, ‘готовність’, ‘професійні функції’, індивідуальні якості й властивості, ‘специфічні завдання’, ‘якість’,
‘властивість’, ‘стан’, ‘психічна, фізична, духовна відповідність’.
Термінологія є системою, у якій співіснують множини понять, іноді подібних за
значенням, оскільки стосуються певної понятійної сфери. «Компетенція» та «компетентність» – терміни сфери професіоналізму, тому взаємопов’язані з такими термінами,
як, наприклад, «кваліфікація», «кваліфікованість», «професіонал», «спеціаліст», «професійність», «особистість», «посада», «обов’язок» тощо. Так, компетентним вважають
спеціаліста, який є професіоналом у своїй справі, кваліфіковано виконує обов’язки,
передбачені посадою і т. ін. Треба врахувати й те, що самі аналізовані поняття є спорідненими за походженням, тому значною мірою впливають одне на одне, маючи спільні
ключові та периферійні фрагменти значення. Понятійна сфера спричиняє зовнішній
вплив на об’єм поняття як елемента системи, зумовлений близькістю та перетином з
іншими термінами, що у ній функціонують. Зовнішній вплив відображується у периферійних компонентах термінологічного значення, саме за їх допомогою фіксується
внутрішньосистемний понятійний зв’язок.
Таким чином, внутрішній вплив на формування меж і об’єму понять «компетенція»
та «компетентність» здійснює »тиск« загальномовного значення та комбінація ключових фрагментів дефініцій термінологічного значення, сформульованих фахівцями
різних галузей. Зовнішній вплив спричиняється близькими термінами, які знаходяться у понятійній системі й використовуються для відтворення системних відношень.
Тому межі понять «компетенція» та «компетентність» є відкритими, незамкненими, що
зумовлює неоднакове розуміння та тлумачення, а також появу нових дефініцій. Незамкненість меж об’єму понять «компетенція» та «компетентність» може бути представлена графічно (рис. 1, 2: пунктирна лінія позначає незамкненість об’єму, який може
варіюватися залежно від впливу внутрішніх та зовнішніх чинників).
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Рис. 1.

Рис. 2.

З метою вивчення особливостей сприйняття державними службовцями понять компетенція та компетентність ми провели психолінгвістичне дослідження – вільний асоціативний експеримент за участю 350 осіб (309 державних службовців та 41 працівник
інших сфер), яким було запропоновано в якості стимулів названі поняття. Реакції інформантів дають змогу сформулювати асоціативне значення цих понять, яке демонструє, як
вони структуруються у свідомості опитуваних, чи є відмінність між термінологічним та
асоціативним значеннями.
У групі опитуваних державних службовців на стимул компетенція одержано 120 різних реакцій (асоціатів). Серед реакцій переважають іменники – 63 %, 12 % прикметни38

ків, 2 % займенників, 14 % словосполучень (наприклад, право прийняття рішення), а
також дієслово (досягати), прислівники (добре, вірно).
Відносно велика чисельність реакцій репрезентує невелику кількість семантичних
сфер. Переважають реакції 'знання' (27)*, 'професіоналізм' (14), 'вміння' (9), які пов’язані
зі сферою обізнаності, наявною у лексичному значенні слова компетенція. Не менш актуальною для опитуваних виявилася сфера повноважень з реакціями 'повноваження' (11),
'обов’язок' (8), 'дозволеність' (6), 'вплив' (3), 'робота' (5), 'відповідальність' (8). Сфера якісної характеристики поняття включає низькочастотні реакції 'глибока' (1), 'висока' (1), 'ділова' (1), 'фахова' (1), 'відповідна' (1), 'певна' (1). Цікаво, що велика група малочастотних
реакцій стосується сфери прав та влади: 'право' (4), 'правові рамки' (2), 'право прийняття
рішення' (2), 'обмеження' (2), 'закон' (3), 'обсяг' (2), 'владність' (2), 'кордон' (1), 'мета' (2). Але
більшість з них утворюють зі стимулом словосполучення – компетенція 'організації' (2),
'керівника' (2), 'суду' (1), 'працівника' (1), 'його' (1), 'ділової людини' (1), 'ради' (1), 'влади'
(1), 'підрозділів' (1), 'державного органу' (1), 'органу місцевого самоврядування' (1) та ін.
Реакції виявили особистісне сприйняття поняття інформантами – 'моя' (10), 'моя вимога до
працівників' (1), 'в межах моєї' (1). Отже, в денотативному (поняттєвому) фрагменті асоціативного значення ядерними (ключовими) є компоненти 'знання', 'професіоналізм', 'повноваження', 'вміння', 'обов’язок', 'відповідальність'. Конотативний (емоційний) фрагмент, як
і в лексичному значенні, неактуальний. Оціночна сфера представлена низькочастотними
реакціями (максимум 2), наприклад, 'добре', 'нульова', 'важлива річ', 'повага', 'прогрес', 'інтерес' та ін. (рис. 3: реакції згруповані за значеннєвими сферами, периферійні групи позначені штриховою лінією через розмитість меж; обопільно направлені стрілки символізують
можливість руху між реакціями у складі ядра та периферії значення).
Рис. 3.
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На стимул компетентність було отримано 125 реакцій, які склали 54 % іменників, 16 % словосполучень (речень), 14,5 % прикметників, 4 % дієслів, решта – окремі
* Символом ‘ позначено реакцію, цифрами в дужках кількість повторів реакції, мова та орфографія інформантів
зберігаються.
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займенники та прислівники. Сфери асоціативного значення практично такі ж, як у
поняття компетенція. Виразно представлена сфера обізнаності з високочастотними
реакціями 'знання' (51), 'професійність' (50), 'обізнаність' (16) та менш частотними
'освіченість' (9), 'вміння' (8), 'грамота' (7), 'розум' (6), 'досвід' (4), 'світогляд' (3), 'повноваження' (3) тощо. Якісні характеристики поняття свідчать про сприйняття компетентності як важливої характеристики професійності: 'висока' (3), 'обов’язкова' (2),
'достатня' (2), 'найвища' (1), 'необхідна' (1), 'присутня' (1), 'на уровне' (1), 'ділова' (1),
'певна' (1) та ін. Тому й особистісна сфера представлена активно: 'моя' (2), 'моя вимога до працівників' (2), 'володію' (1), 'розбираюся' (1), 'досягти' (1), 'знаю' (1), 'можу'
(1). Сфера прав та влади будується подібно до поняття компетенція, але дуже маловиразні й нечисельні реакції 'права' (2), 'закон' (1), а решта реакцій близька до реакцій порівнюваного поняття: 'посадовця' (2), 'посадової особи' (1), 'в окремій галузі'
(1), 'керівника' (1), 'госслужащего' (1), 'у своїй справі' (1), 'за фахом' (1), 'у чомусь'
(1), 'прийняття рішення' (4),– з тією суттєвою відмінністю, що всі реакції пов’язані
з особою, і в жодному випадку з організацією. Оціночні реакції доволі різноманітні,
але не частотні і знаходяться на периферії значення: важлива риса (2), повага (4), питання (2), можливість (2), ас (2), завжди (2), дефіцит (1), біда (1), добре (1), цінність
(1), рідко зустрічається (1) тощо. Ядро асоціативного значення поняття компетентність, таким чином, складається компонентами денотативного фрагменту 'знання',
'професійність', 'обізнаність', 'освіченість', 'вміння', тобто у сприйнятті опитаних
державних службовців більше ніж на 50% співпадають асоціативні значення понять
компетенція та компетентність (рис. 4).
Опитані представники інших професійних сфер (працівники освіти та культури)
виявили подібне сприйняття обох понять. В ядрі їх асоціативного значення актуальним виявився денотативний фрагмент, конотації представлені бідно, причому винятково як потреба, а не оцінка наявних характеристик: 'має бути' (1), 'редкое качество'
(1). Компетенцію інформанти сприймають як 'знання' (4), а компетентність, як 'знання' (6), 'професіоналізм' (5), 'обізнаність' (4), тобто в основному на сприйняття носіями мови словесного вираження досліджуваних понять не впливає професійна приналежність. Це є свідченням того, що термінологічне значення практично не почало
формуватися. Найбільш показовим виявилося те, що у 27,5 % опитуваних державних
службовців (85 осіб) та у 34 % представників інших спеціальностей (14 осіб) реакція на стимул компетенція відсутня (прочерк в анкетах). Стимул компетентність
не викликає жодних асоціацій відповідно у 7% та 22% опитуваних. Але це число
практично більше, оскільки значна кількість асоціатів свідчать про те, що опитувані
(державні службовці) не знають навіть загальномовного значення слова: 'сенс', 'настроение', 'комплементарність', 'ввічливість', 'середина', 'чесність', 'реалізація', 'патріотизм',
'воспитанность', 'м’яке уважне лице' тощо. Ці реакції за своєю суттю тотожні нульовим,
так що число тих, хто фактично не сприймає цього поняття, зростає на 3%. Звичайно, ці
показники не є абсолютними, але вони яскраво демонструють, що змістове наповнення
термінів та запровадження їх у сферу державного управління потребує тривалої наполегливої роботи. Слід враховувати, що засобами мови формується світобачення її носіїв.
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Тому структура самих слів компетенція та компетентність в системі української
«диктує», як сприйматиметься новий зміст. Він незалежно від прагнення окремих
людей входитиме в систему, яка виявляється в мові через існуючі співвідношеннях
аналогічних за будовою та семантикою пар понять, що лінгвальними засобами національної мови передають зміст категорії «окреме та загальне»: тенденція – тенденційність, традиція – традиційність, релігія – релігійність, агресія – агресивність,
амбіція – амбіційність і под.
Беручи до уваги різноманітні тлумачення термінів компетенція та компетентність, зважаючи на особливості лексичного значення, а також характер асоціативного
значення, ми вбачаємо необхідність формувати й запроваджувати термінологічне значення понять з урахуванням впливу на нього лексичної та асоціативної семантики, щоб
усвідомлення й розуміння фахівцями-практиками принципово важливих ознак професіоналізму відбувалося більш активно, з меншими ментальними й часовими затратами.
Тому доцільно розглядати професійну компетентність систему професійних компетенцій відповідно до повноважень, передбачених посадою. Компетенції – особистісні риси
людини, що зумовлюють рівень управлінських, економічних, політологічних, етичних,
соціально-психологічних та інших знань та вмінь державного службовця, включаючи
його здатність творчо мислити, готовність брати на себе відповідальність, передбачати
результати своєї діяльності й критично оцінювати її наслідки, грамотне володіння інноваційними управлінськими технологіями в умовах ринкових відносин, готовність до
самоосвіти, людинознавську освіченість, які працівник може ефективно застосовувати
в різних ситуаціях та адаптувати до змінюваних умов роботи.
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МАНІПУЛЯТИВНА СТРАТЕГІЯ ПОЗИТИВУ: СПЕЦИФІКА ТА МІСЦЕ
СЕРЕД ІНШИХ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
В статье дается общая характеристика манипулятивной стратегии позитива и
ее основных тактик, определяется место манипулятивной стратегии позитива среди
других коммуникативных стратегий, используемых как в межличностном общении, так
и в политическом и рекламном дискурсах.
Ключевые слова: манипуляция, коммуникативная стратегия, манипулятивная
стратегия позитива, коммуникативная тактика.
The article deals with general characteristics of manipulation strategy of positive and its main
tactics. It also defines position of manipulation strategy of positive phenomenon among other communicative strategies, used in interpersonal communication, political and advertising discourses.
Key words: manipulation, communicative strategy, manipulation strategy of positive,
communicative tactics.
Сучасні лінгвістичні дослідження зосереджуються на функціональному аспекті мови,
базуються на підході до мовлення як соціальної дії. Все більший інтерес учених викликає пошук моделей і механізмів комунікативного впливу, зокрема маніпулятивного.
Хоча багато дослідників маніпуляції поділяють думку про те, що маніпулятивні можливості закладені передусім у мові і є надзвичайно багатими [5: 90], що мова не меншою
мірою є «засобом маніпуляції, ніж засобом передачі інформації» [6: 61], однак лінгвістичний аспект маніпулятивного впливу став досліджуватись значно пізніше, ніж економічний, політичний, соціальний та психологічний. Першість у вивченні маніпуляції
належить політологам і психологам. Предметом їх наукових студій є як питання маніпуляції масовою свідомістю, так і питання міжсобистісного маніпулятивного впливу.
Мовленнєві маніпуляції привертали увагу таких учених, як А.Н. Баранов, М.В. Глаголев, В.Д. Дєвкін, О.А.Земська, Л.П. Крисін, Н.О. Купіна, С.О. Мегентесов, Є.Ф. Тарасов, М.Ю. Федосюк, В.В. Зірка та ін. При вивченні маніпуляцій із лінгвістичного боку
більшість мовознавців удаються до стратегічного підходу, що передбачає дослідження
комунікативних стратегій, які використовуються мовцем для дієвішого впливу на реци© Шкіцька І.Ю., 2009
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пієнта. Під комунікативною стратегією розуміється оптимальний набір правил комунікативної поведінки з урахуванням немовленнєвих і мовленнєвих цілей спілкування [4].
У багатьох підручниках із психології та етики ділового спілкування йдеться про те,
що одним з ефективним засобів впливу, у тому числі й маніпулятивного, є похвала, комплімент та повідомлення іншої інформації, приємної для співрозмовника. Автор «Психології впливу» Р. Чалдіні зауважує: «…ми часто чуємо позитивні відгуки про нас від
людей, які чогось від нас хочуть. Ці люди не скупляться на похвали і претендують на
духовну близькість» [12: 166].
На використанні позитивної інформації для здійснення мовленнєвого впливу базується
маніпулятивна стратегія позитиву, що являє собою мовну реалізацію суб’єктом впливу
мети, спрямованої на одержання вигоди чи бажаного результату шляхом повідомлення
адресату приємної для нього інформації, зокрема у вигляді компліментів, похвал, схвалень, самопохвал, підтакувань тощо.
Незважаючи на ряд досліджень, присвячених міжособистісному маніпулюванню,
маніпулятивна стратегія позитиву та мовні засоби її реалізації не були предметом
лінгвістичних студій, що зумовлює актуальність дослідження.
Метою статті є визначення місця маніпулятивної стратегії позитиву серед інших
комунікативних стратегій, з’ясування її особливостей, виокремлення тактик.
Маніпуляція не є власне лінгвістичним феноменом. За родовою ознакою більшість учених
розглядає її як психологічний вплив, при якому «майстерність маніпулятора використовується
для прихованого укорінення в психіці адресата цілей, бажань, намірів, відношень або установок, що не збігаються з тими, які адресат має на даний момент» [3: 60].
Із лінгвістичної точки зору маніпуляція постає як використання мовних засобів для
здійснення психологічного впливу на адресата, «ситуативно значуще варіювання свідомо і цілеспрямовано відібраних семантично ефектних мовних засобів» [5: 98].
Відповідно маніпулятивну стратегію становлять мовні засоби, вжиті з метою здійснення маніпулятивного впливу в поєднанні з певними прийомами структурування та
подання інформації. Систему дій із підготовки ефективної реалізації стратегії називають
тактиками. Тактики описують сукупність прийомів ведення бесіди та лінію поведінки
на певному етапі в межах окремої розмови. Під маніпулятивними тактиками зазвичай
розуміють сукупність певним чином організованих маніпулятивних прийомів, використовуваних із метою здійснення прихованого впливу, націленого на досягнення бажаного
ефекту чи попередження небажаного результату.
Маніпулятивні стратегії знаходять широке використання як на рівні масової свідомості (у засобах масової інформації, в політичному та рекламному дискурсах), так і на
рівні міжособистісного спілкування. Становить інтерес з’ясування місця маніпулятивної
стратегії позитиву в класифікаційній системі комунікативних стратегій.
Комунікативні стратегії умовно можна поділити на «негативні» та «позитивні». В
основі «негативних» стратегій лежать неетичні дії, психологічний тиск, спрямовані на
співрозмовника, наприклад: залякування, шантажування, примус, брехня, ультиматум і
т.д. Так, наприклад, «негативними» серед комунікативних стратегій ЗМІ, виділених О.В.
Дмитрук [2: 2], є стратегія ухиляння від істини, основна тактика якої – «навішування
ярликів», стратегія викривлення інформації (тактики: гіперболізація, применшення,
спрощення понять, замовчування, підтасовка та фабрикація фактів, подрібнення цілісної
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картини), стратегія імунізації висловлювань (тактики: посилання на авторитети, вживання універсальних висловлювань).
«Позитивні» ж стратегії, у тому числі досліджувана маніпулятивна стратегія позитиву, побудовані на функціональному принципі повідомлення позитивної інформації, зокрема оцінки, схвалення, які слугують знаряддям для впливу на адресата. Отже, в назві
цієї стратегії слово «позитив» використовується в значенні «що-небудь, наділене позитивними якостями».
В основі механізму впливу маніпулятивної стратегії позитиву лежить потреба людини в гідній оцінці її іншими, у визнанні, повазі, любові, приналежності до якоїсь соціальної групи. Психологи (З. Фрейд, Е. Берн та інші) за значимістю цю потребу прирівнюють
до базових – основних життєво необхідних потреб.
Р. Чалдіні [12] виділив такі принципи маніпулятивного впливу: 1) принцип стереотипів й автоматичних установок, котрий виявляється у використанні для впливу стереотипів та автоматичного реагування на інформацію чи ситуацію (наприклад, стереотипи
«дороге – хороше», «імпортне краще за вітчизняне» і т.д.); 2) принцип взаємного обміну, суть якого полягає в тому, що людина виявляє люб'язність до співрозмовника або
робить йому незначну послугу, про яку її не просили, після чого звертається до нього
з проханням – «навіть непрохана послуга породжує зобов'язання» [12: 45]; 3) принцип
зобов'язання, в основі якого лежить правило послідовності: незначна поступка спричинює подальшу поступливість; 4) принцип соціального доказу, який полягає в тому,
що зміна поведінки чи установок співрозмовника відбувається шляхом повідомлення
йому інформації про масовість чи популярність чогось («так думає багато людей», «так
думають люди, подібні на мене», «так думають люди, які є значимими для мене»); 5)
принцип доброго ставлення, що базується на використанні компліментарних висловлювань, повідомленні свого позитивного ставлення до співрозмовника, застосуванні та
підкресленні фактора подібності з об’єктом впливу; 6) принцип підпорядкування псевдоавторитетам, котрий зводиться до того, що авторитети (або їх атрибути, символи і
т.д.) використовуються для здійснення впливу; 7) принцип дефіциту (обмеженого часу,
ресурсів, можливостей), суть якого полягає в тому, що цінність чогось позитивного в
сприйнятті людей істотно збільшується, якщо воно стає недоступним.
Досліджувана стратегія позитиву базується на принципах взаємного обміну та доброго ставлення. Інші принципи маніпулятивного впливу використовуються в «негативних» маніпулятивних стратегіях.
Маніпулятивна стратегія позитиву має місце в рекламному та політичному дискурсах, хоча вона не вирізнялась ученими й окремо не вивчалась. В основі рекламного
дискурсу лежить повідомлення позитивної інформації про рекламований товар, тому
більшість його стратегій і тактик є позитивними. Серед тактик рекламного дискурсу,
виділених О.С. Поповою [8], «позитивними» постають такі: 1) тактика «підміна цілей»,
суть якої зводиться до акцентування уваги на вигоді адресата; 2) тактика «спільна платформа» – базується на бажанні людини бути подібною на членів тієї соціальної групи,
до якої вона належить чи хоче належати; 3) тактика «перенесення оцінки» – ґрунтується
на асоціації описуваних подій, ідей, фактів із ціннісними стандартами, що склалися в
аудиторії; 4) тактика «позитивно-оцінний тиск»: розхвалювання товару, підкреслення
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тільки позитивних його рис; 5) тактика «залучення свідка»: свідки підтверджують правильність висловленої думки, дають виключно позитивну оцінку рекламованому товару; 6) тактика «рекомендація» – передбачає залучення до рекламування авторитетної
людини (спеціаліста чи відомої особистості); 7) тактика «своє коло»/»свій хлопець»,
що на мовному рівні виражається вживанням мовних засобів, характерних для групи,
щодо якої здійснюється вплив; 8) тактика «тотальна гіперболізація»/»блискуча всезагальність», котра полягає в перебільшенні можливостей/характеристик рекламованого
товару; 9) тактика «емоційна надбудова» – використання емоційних чи оцінних слів для
створення доброго настрою, формування позитивних емоцій й асоціацій; 10) тактика
«комплімент адресату», головною функцією якої є встановлення контакту, налаштування адресата для сприйняття передаваної інформації.
До «позитивних» стратегій політичного дискурсу можна віднести стратегію позиціонування, субстратегіями якої є самопозиціювання, чи самопрезентація, позиціонування
електорату – адресата, стратегії позиціонування передвиборчої програми і т.д.
Маніпулятивними тактиками «позитивного забарвлення», що використовуються в
ЗМІ та в політичному дискурсі, є такі: 1) тактика «сяючі узагальнення»: на позначення
певного явища використовується більш загальне родове поняття, яке має позитивне емоційне забарвлення і формує доброзичливе ставлення адресата; 2) тактика «використання універсальних висловлювань», котра допомагає створенню в адресата враження, що
інші члени даної спільноти поділяють певні погляди: всі розуміють, що…, розумно, що…
не викликає сумнівів, що…; 3) тактика «використання слів із дифузною (розмитою, нечіткою) семантикою»: йдеться про слова на кшталт зміцнення, поліпшення, погіршення,
утвердження тощо; групи слів із генералізованим референтним індексом – універсальні квантифікатори, наприклад: все, всі, завжди, ніхто, ніколи, вживання неспецифічної
лексики, позначеної «сором'язливим бажанням створити позитивний ефект за його практично повної відсутності, наприклад: досягли певних результатів, збільшили досягнення
у кілька разів; є такі сили, які не зацікавлені у стабільності; я знаю кількох людей, які
підтримують таку думку)» [10: 124]; 4) тактика «посилання на авторитети», що реалізується шляхом наведення оцінних висловлювань авторитетних осіб.
Міжособистісна маніпуляція, на відміну від масової, характеризується більшою індивідуалізованістю, різноманітністю використовуваних засобів, підвищеною точністю в
досягненні бажаних результатів, локалізованістю на обмеженому колі мішеней [3: 123].
Тому маніпулятивну стратегію позитиву доцільно досліджувати на міжособистісному
рівні, адже тут вона виявляється найяскравіше.
Маніпулятивні стратегії мають часові, просторові й структурні особливості. Так, розрізняють складні маніпулятивні стратегії, що містять багато маніпулятивних тактик та
прийомів і характеризуються розтягнутістю в часі, та прості, які реалізуються в межах
одноактного періоду спілкування з використанням одного чи декількох прийомів маніпулятивного впливу. Маніпулятивна стратегія позитиву може бути розтягнутою в часі –
коли маніпулятор ставить довготривалі цілі чи коли його метою є встановлення дружніх
відносин, або бути реалізованою в межах одного комунікативного акту та вирішувати
чітко окреслені задачі.
І.М. Борисовою виділено такі види стратегій: 1) регулятивні – за логікою відповідають зовнішньоситуативній дії та мають на меті досягнення перлокутивного ефекту,
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втіленого в дії адресата; 2) диктальні, мета яких полягає в інформуванні адресата про
ті чи інші факти, події об'єктивної дійсності; 3) модальні – за допомогою яких адресат
прагне висловити свої почуття, емоції, оцінки, комунікативні інтенції [1: 378]. Відповідно до цієї класифікації маніпулятивна стратегія позитиву є модально-регулятивною
– спрямованою на зміну поведінки й установок адресата шляхом повідомлення позитивних оцінок, позитивної інформації, вираження позитивних емоцій.
Досліджувану комунікативну стратегію можна віднести до емоційно налаштовувальних стратегій, що зазвичай плануються маніпулятором і є ініціативними, але якщо
мовець хоче домогтись прихильності для використання її в майбутньому чи ставить
довготермінові цілі щодо співрозмовника, маніпулятивна стратегія позитиву може бути
респонсивною. Наприклад: (війт Бербениця починає сварку на дітей, адресує висловлювання наймиту в їх присутності)
– Ну, ти скажи нам, Якиме, бо ж зуби з'їв на моєму хлібі, чи старався я як батько
для дітей своїх, шматка хліба недоїдаючи і ночей недосипляючи?
– Ого, – похитався на ногах наймит, – старалися, та ще й як. Бувало, пане господарю, вони, маленькі, лишень оченята порозлуплюють, а ви вже наказуєте мені: «Повози, Якиме, їх на плечах по двору, а потім цукерків та медівників дай діточкам...»
– Чуєте? – Бербениця звернувся до своїх дітей, а тоді знову звернувся до Якима: – Тепер скажи ще таке: чи бив я їх коли-небудь, чи мордував, чи хоч сварив?
– Та що там говорити, пане господарю, – гонорився собою наймит, ні на кого не
дивлячись, – вони колись жили і тепер живуть у вас, як пироги в маслі...
(М. Крилатий). У наведеному уривку наймит, будучи залежним від господаря, прагне
догодити йому, сподіваючись на прихильність у майбутньому.
За способом реалізації стратегії поділяються на жорсткі, м’які та гнучкі. Жорсткими
називають стратегії, що передбачають порушення принципів, норм і конвенцій спілкування заради досягнення комунікативної мети, м’якими –стратегії, побудовані на їх чіткому дотриманні. Гнучкі стратегії базуються на вибірковому підході: на одному етапі
норми спілкування чітко дотримуються, а на іншому – за зміни ситуації – свідомо порушуються [9: 51]. Маніпулятивна стратегія позитиву належить до проміжного типу:
будучи переважно м’якою, може набувати рис гнучкої стратегії.
За усвідомлюваністю використання розрізняють усвідомлювані та неусвідомлювальні/підсвідомі комунікативні стратегії. Стратегіям першого типу притаманне
усвідомлювано-вольове начало. Стратегії другого типу реалізуються неплановано, притаманні спонтанному, невимушеному спілкуванню, метою якого є досягнення спільного
позитивного результату – спілкування заради спілкування [1]. Серед дослідників маніпулятивного впливу поширеною є думка про те, що він є свідомим, наприклад: [5: 87;
7: 56-57]. Але вплив, здійснюваний через маніпулятивну стратегію позитиву, може не
плануватись і не усвідомлюватись маніпулятором – бути невід’ємним атрибутом мовленнєвої поведінки, доведеної до автоматизму.
Маніпулятивна стратегія позитиву співвідносна з етикетними моделями поведінки, зокрема комунікативними стратегіями позитивної ввічливості: вияву уваги до співрозмовника, створення атмосфери групової ідентичності, прагнення згоди, уникнення
прямих прохань, використання непрямих мовленнєвих актів, перебільшення позитив46

них якостей адресата, солідаризації з адресатом. Особливо наближеною до маніпулятивної стратегії позитиву є стратегія перебільшення позитивних якостей адресата, «за
допомогою якої мовець намагається у ввічливій формі домогтись прихильності адресата, нівелювати соціальну дистанцію між співрозмовниками» [11: 11,14]. На відміну
від етикетних моделей поведінки, що характеризуються символічністю, є відображенням цінностей, норм, моральних принципів, традицій певного суспільства, «неетикетні»
комунікативні стратегії не є обов’язковими і мають практичну корисність. Якщо перші закріплені за типізованими, стандартними ситуаціями, то другі – співвідносяться із
цілями. Маніпулятивна стратегія позитиву ж передбачає використання співрозмовника
відповідно до задумів мовця, але базується на принципі ввічливості – принципі мовного спілкування, спрямованому на уникнення конфліктних ситуацій, та не суперечить
принципу толерантності – ненасилля над свободою особистості та її сумлінням. Іншими
словами, і мовленнєвий етикет, і маніпулятивна стратегія позитиву орієнтовані на кооперативне спілкування, обслуговують зону доброзичливих відносин партнерів. Однак етикетні формули в досліджуваній стратегії репрезентують інструментальну ввічливість,
яка протиставляється нормативній.
Є.Л. Доценко зауважує, що спроба маніпуляції закінчується успіхом, якщо факт впливу на адресата ним не усвідомлюється і кінцева мета маніпулятора йому не відома, «в
іншому випадку, або спроба виявиться безуспішною, або це буде вже не маніпуляція» [3:
48]. Проте сказане не завжди стосується маніпулятивної стратегії позитиву: вона часто
спрацьовує, незважаючи на те, що адресат здогадується про справжні наміри маніпулятора, бачить його неширість, оскільки повідомлювана інформація приємна об’єкту впливу, хоча він може це заперечувати (див. про це [12: 167]. Отже, стратегія позитиву, на відміну від інших маніпулятивних стратегій, гармонізує спілкування, реалізовує принцип
співпраці комунікантів, тому нейтралізувати її важче, ніж інші маніпулятивні стратегії.
У межах маніпулятивної стратегії позитиву вирізняються такі субстратегії:
– зближення, що полягає в підкресленні спільного з об’єктом впливу, наприклад:
(новий начальник Генріха хоче домогтись допомоги та відданої роботи підлеглого) – Таким, як ми з вами, людям, що піклуються долею не тільки Німеччини, а всього західного світу, треба накопичувати сили потай. Поки що. За якою завгодно вивіскою!
– [з пафосом вигукнув Шлітсен.] – Усвідомивши свою історичну роль, ми незабаром
об'єднаємо свої розпорошені сили, і тоді… (Ю. Дольд-Михайлик);
– «віддалення», котра має місце тоді, коли маніпулятор при вихвалянні співрозмовника протиставляє його іншим або собі, наприклад: (Митько-комсомолець до Степана Трохимовича, якого хоче залучити до громадської роботи) – Щоб притягти завод до такої
серйозної справи, – сказав Митько-комсомолець, – треба знати, як його притягти, і,
головне, знати, кому цю справу доручити. Я людина молода, маю маленький виробничий
і комсомольський стаж, а ви старий робітник і до того ж учасник революції п'ятого
року. Ви людина з авторитетом (М. Хвильовий).
Основними тактиками маніпулятивної стратегії позитиву постають такі: 1) тактика позитивної оцінки співрозмовника та виявлення позитивного ставлення до нього, яка
виражається шляхом уживання компліментів, похвал, схвалень; 2) тактика інтеграції зі
співрозмовником, що базується на підкресленні спільного, емпатії, згоді, підтакуванні; 3)
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тактика протиставлення співрозмовника собі та третім особам, що оцінюються мовцем
негативно; 4) тактика позитивної самооцінки, котра знаходить вираження в самопохвалі.

Співвідношення субстратегій і тактик маніпулятивної стратегії позитиву показано
на малюнку.
На відміну від інших маніпулятивних стратегій, стратегія позитиву передбачає не
просто однобічний програш – тут йдеться про неадекватний обмін, що переважно здійснюється за умов часткового чи повного спотворення інформації (брехні, перебільшення): похвала, згода, співчуття «обмінюються» на допомогу, матеріальні блага і т.д. Проте
ухиляння від істини не є обов’язковим, оскільки позитивна оцінка може бути неперебільшеною та щирою.
Таким чином, маніпулятивна стратегія позитиву є модально-регулятивною, м’якогнучкою, гармонізуючою, чи кооперативною, комунікативною стратегією, співвідносною зі стратегією позитивної ввічливості. Основними тактиками маніпулятивної стратегії позитиву є: тактика позитивної оцінки співрозмовника та виявлення позитивного
ставлення до нього, тактика інтеграції зі співрозмовником, тактика протиставлення
співрозмовника собі та третім особам і тактика позитивної самооцінки. Метою наступних досліджень є поглиблене вивчення тактик та прийомів маніпулятивної стратегії
позитиву, усебічне вивчення специфіки їх мовленнєвої репрезентації.
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МОВНІ ЗАСОБИ ПОЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ ОБЛИЧЧЯ В ДИСКУРСІ
Стаття присвячена вивченню мовних засобів позначення невербального компонента
комунікації «вираз обличчя» в сучасній англійській мові, виявлені та описані їхні лексичні,
а також синтаксичні характеристики. Вербалізації лицевих експресій представлені у
вигляді номінативного поля.
Ключові слова: вираз обличчя, номінація, номінативне поле
Статья посвящена изучению языковых средств обозначения невербального компонента коммуникации «выражение лица» в современном английском языке, определены
и описаны их лексические, а также синтаксические характеристики. Вербализации
лицевых экспрессий представлены в виде номинативного поля.
Ключевые слова: выражение лица, номинация, номинативное поле
This article presents the study of nominations of facial expressions in Modern English. Lexical
and syntactic peculiarities of these language units have been defined and analysed. Designations
of this nonverbal component have been arranged in the form of a nominative field.
Key words: facial expression, nomination, nominative field
Актуальною тенденцією сучасної лінгвістики є її активна інтеграція до антропологічної парадигми науки, що підтверджується як постійним зверненням мовознавців до
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результатів емпіричних досліджень про людину, проведених у психології, фізіології, етології, соціології, когнітології, так і наданням ними лінгвістично обґрунтованих даних
про людину в ситуаціях комунікативної взаємодії, збагачуючи тим самим міждисциплінарні гуманітарні аспекти. Одним з таких міждисциплінарних об’єктів є невербальна поведінка людини, що виявляється в жестах, міміці, голосових модуляціях, позах, дотиках,
дистанції між комунікантами тощо [1; 2].
Наразі в мовознавстві сформовано комунікативно-прагматичний напрям із вивчення
способів і засобів позначення невербальних компонентів комунікації в художньому дискурсі [3; 4]. Особливий інтерес лінгвістів привертають номінації окремих кінесичних
засобів, зокрема кінеми губ і візуальна поведінка. Разом з тим нез’ясованим все ще залишається питання про виявлення в сучасній англійській мові загального корпусу номінацій невербального компонента «вираз обличчя», що і обумовило вибір теми цього дослідження. Її актуальність визначається спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення
дискурсу в ракурсі номінативно-прагматичного підходу, що дозволяє визначити систему
мовного позначення лицевих експресій з погляду об’єктивного змісту, комунікативнопрагматичних та емотивних особливостей. Відтак об’єктом вивчення в статті є мовні
засоби позначення виразу обличчя в сучасній англійській мові, а його предметом – їхні
лексичні й синтаксичні характеристики.
Емпіричні дослідження А. Меграбіана в галузі психології спілкування показують, що
93% емоційної комунікації відбувається за допомогою невербальних складових, причому питома вага належить саме лицевим експресіям (55%) [5: 53]. Це пов’язано з тим, що зовнішній
вияв емоцій є одним з процесів вищої нервової діяльності, в якому взаємодіють фізіологічні
та психологічні сторони. У роботі вираз обличчя визначаємо як невербальний комунікативний знак, що виявляє парадигму форми (холістичні лицеві вияви, кінетичні лицеві жести,
вияви психофізіологічних реакцій), значення (раціональне і емоційне) і функціонування (емоційний, комунікативний, прагматичний, аксіологічний, когнітивний модуси).
Мовні засоби позначення невербальних компонентів, зокрема лицевої експресії, належать до дескриптивного рівня репрезентації емоцій у мові [6: 20]. Незважаючи на той
факт, що порівняно з емотивними виразами, ефект від емотивних дескрипцій, як правило, дещо знижений, мовний опис виразу обличчя яскраво передає атмосферу емоційних
переживань і широкий спектр емоцій, які відчуває комунікант, викликаючи тим самим
в адресата адекватну авторському задуму емоційну реакцію. Проведений нами аналіз
ілюстративного і лексикографічного матеріалу свідчить про те, що англомовні номінації
мімічних виразів можна представити у вигляді номінативного поля «вираз обличчя»,
яке визначаємо як системно-структурну організацію номінативного простору, утвореного мовними і мовленнєвими одиницями, що слугують позначенням поняття «вираз обличчя» в сучасній англійській мові. У фокусі уваги цієї статті знаходиться мовний вимір
номінативного поля «вираз обличчя».
За даними словникових статей прямою номінацією виразу обличчя в сучасній англійській мові є композит facial expression, семантична структура якого включає два «макрозначення»: 1) положення лицевих м’язів – «disposition of facial muscles»; 2) лицевий жест
– «gesture executed with the facial muscles». Виділені з синонімічних словників мовні
засоби вербалізації цього невербального компонента формують корпус номінативних
одиниць. Залежно від категоріально лексичної семи, яка виступає найважливішим елементом в організації їх лексичного значення, до ядерної зони номінативного поля «вираз
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обличчя» належать мовні позначення холістичних лицевих експресії: a countenance, an
expression, a face, a feature, a look, a mien, a physiognomy, a visage та інші. Всі наведені
номінації є іменниками і вербалізують комплекс різних мімічних рухів, які сприймаються як статичний недискретний образ, імпресія від споглядання за обличчям комуніканта.
Зазначимо, що ці лексеми характеризуються різної стилістичною приналежністю. Так,
хоча більшість одиниць цієї групи належать до шару міжстильової нейтральної лексики,
мовні одиниці countenance (n), mien (n), visage (n) є більш характерними для художнього
дискурсу, що й засвідчують відповідні позначки в лексикографічних джерелах, наприклад: mien (n) (literary) ‘a person’s typical expression’ [LDCE: 901].
У семантичному аспекті іменники air, demeanour, mien, physiognomy відзначаються
синкретичним характером денотативного значення, оскільки, на відміну від інших лексем цієї групи, номінують вирази обличчя не лише як показників емоційного стану, а й
маркерів психічних особливостей комуніканта, його поведінки.
До складу досліджуваного номінативного поля також входять мовні позначення лицевих жестів. Залежно від способу представлення невербальної дії, нам видається
можливим класифікувати їх на прямі, які утворюють його навколоядерну зону, і непрямі, які належать до периферійної зони.
Прямими номінаціями ми вважаємо такі, «план змісту яких утворює сукупне відображення форми і значення» [7: 8] певної вербалізованої кінеми. Пояснемо цю думку, представивши
у вигляді формул значення лексеми, яка вербалізує лицеву експресію: frown (v): ‘to contract
the brow’ (форма невербального компонента) + ‘in displeasure, severity, or sternness’ (значення
невербального компонента) [WOD]. Розглянемо номінації цієї групи детальніше.
Мовні засоби frown (n, v), furrow (n, v), glower (v), lower / lour (n, v), scowl (n, v) уточнюють пластику лицевих жестів верхньої частини обличчя, а саме зони брів та лоба.
У значенні лексем цієї групи закладено семантичний компонент щодо зовнішнього вияву дії («морщити лоба») та її психосеміотичних особливостей («виявляти негативноагресивне або негативно-астенічне ставлення чи почуття»), що й зафіксовано в словниках, наприклад: furrow (v) ‘to make deep lines appear on your forehead, for example because
you are concentrating or worrying’ [MEDAL].
Візуальна поведінка комуніканта вербалізується цілою низкою іменників і дієслів зорової перцепції. За зовнішнім виявом окулесичної дії в цій групі можна виділити номінації
goggle, stare, в значенні яких присутній семантичний компонент «дивитися з широко відкритими очима», а також лексему gape зі значенням «дивитися з відкритим ротом». У
тлумаченні окремих лексем знаходимо фізичні характеристики погляду, а точніше його
напрямку – знизу наверх і у зворотньому напрямку (glance (v) ‘to look at something or
someone quickly, especially by raising your eyes and then lowering them again’ [Activator:
800]) або скоса (squint (v) ‘to look or glance sideways or askance’ [Collins]). До фізичних
ознак зорової дії належить категорія часу. У семантиці лексем gape, gawp, gaze, glare,
stare закріплена тривалість погляду, а також його пильність та інтенсивність. Cемантична
ознака «короткочаснa дія» виділяється в семантиці іменників glance i squint (n).
Всі одиниці на позначення особливостей візуальної поведінки комуніканта вербалізують його стан, почуття або ставлення до кого-, чого-небудь. Так, дієслова glare і glower
пов’язані з мімічними експресіями злості, гніву, зухвальства, люті, обурення. Лексемa
gaze позначає лицеві вияви захоплення, здивування, благоговіння, які належать до зони
схвалення, а дієслово rubberneck (v) номінує експресію цікавості.
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У корпусі прямих мовних засобів позначення лицевих експресій широко представлені лексеми, які містять інформацію щодо певної конфігурації або положення губ. За
фізичним параметром кінетичної дії в цій групі можна виділити номінації, в значенні
яких присутній семантичний компонент «відставляти губи» (jut (v), mouth (n, v), pout (n,
v), pucker (n, v)) або семантичний компонент «розтягувати губи» (beam (n, v), grin (n, v),
fleer (n, v), simper (n, v), smile (n, v), smirk (n, v), sneer (n, v). Розглянемо детальніше особливості цих мімічних виявів.
Іменники pout і mouth описують вираз обличчя, при якому людина вип’ячує або обидві
губи (pout ‘a protrusion of the lips’ [RIT]), або лише нижню губу (pout ‘thrusting out one’s lower
lip’ [там само]), що надає їй незадоволеного вигляду. Дієслово jut ‘to put your chin or lip further
forward than normal’ [MEDAL] ілюструє мімічний жест видавання губи і нижньої щелепи
вперед. Номінація pucker позначає витягування уперед губ, які при цьому є міцно зібраними
– ‘а facial expression in which the lips are tightly pulled together and pushed outward’ [AHDEL]. У
значенні цих лексем семантична ознака щодо ступеня вияву кінетичної дії не задана.
Про особливості зовнішнього вияву усмішок дізнаємося зі значення відповідних номінацій. Так, лексема smile (n, v) має найзагальніше значення і визначає фізичний параметр цієї кінеми, який передбачає задіяння кутиків рота: smile (n) ‘a facial expression
characterized by turning up the corners of the mouth’ [WOD]. Якщо ж лицева експресія
вербалізована композитом anti-smile, акцент робиться на зовнішніх ознаках мімічної дії,
під час якої кутики рота опускаються донизу: «Dr Azad smiled his special anti-smile, with
the corners of his mouth turning down» (Ali, 269). Вираз обличчя, позначений іменником
sneer, характеризується викривленою верхньою губою: ‘a facial expression […] typically
with a curled upper lip’ [CCALED], а на широку усмішку, при якій показують зуби, вказує
лексема grin (v) – ‘to smile broadly, showing the teeth’ [AHDEL].
Мовні засоби, які вербалізують певну конфігурацію губ, розрізняються за психосеміотичними особливостями позначуваними ними дій, оскільки семантичний компонент
«виявляти певне ставлення чи почуття» присутній у значенні більшості з наведених номінацій. З негативно-астенічними мімічними виразами, наприклад, експресіями невдоволення і розчарування, пов’язана лексема pout (n) ‘a protrusion of the lips, especially as an
expression of sullen discontent’ [AHDEL]. Агресивність або рішучість можна розпізнати в
мімічній дії, позначеній дієсловом jut ‘to put your lip further forward than normal because
you are determined or angry’ [MEDAL]. Лицеві вияви презирства та зневаги вербалізуються іменником sneer. У семантиці дієслова smirk ‘to smile in an unpleasant way that shows
that you are pleased by someone else’s bad luck’ [LDCE: 1358] виявляємо компонент «демонструвати задоволення від невдач комунікативного партнера», тому така дія загалом
оцінюється негативно. Самовдоволений вираз обличчя героя, позначений в наступному
прикладі лексемою smirk, є несхвальною мімічною реакцією чоловіка на зауваження
жінки: «‘No,’ she says, without breaking step. ‘It’s first come, first served.’ Nicholas gives a
little smirk over his shoulder as he follows Carrie into the dining room» (Lodge, 138).
Номінацією соромливої лицевої експресії за даними лексикографічних джерел є
іменник simper (n) ‘a silly, self-conscious, often coy smile’ [AHDEL]. Мовний засіб fleer визначає характер мімічного вияву як глузливий, зневажливий. З емоційними експресіями
зони схвалення звичайно асоціюється номінація beam (n, v), яка містить у своєму значенні компонент «усміхатися з очевидним задоволенням», про що свідчить словникове
тлумачення – ‘to smile with obvious pleasure’ [CCADE].
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У корпусі прямих мовних засобів позначення досліджуваного невербального компонента до окремої групи належать лексеми grimace (n, v), moue (n), mug (n, v), і wince (n, v), які
вербалізують мімічні вияви, в яких задіяні всі м’язи обличчя: grimace (n) ‘an ugly expression
that you make by twisting your face’ [MEDAL]; wince (v) ‘to suddenly change the expression on
your face as a reaction to something painful or upsetting’ [LDCE: 1639]. Вони розрізняються
за семантичною ознакою «ступінь контролю дії з боку суб’єкта». Так, більш контрольованими є вирази обличчя, ілюстровані іменниками moue ‘a small grimace’ [AHDEL], який
позначає експресію низької інтенсивності, і mug ‘an exaggerated facial expression, grimace’
[там само], який позначає перебільшений мімічний вияв. Лицевий вираз, який описується
номінацією wince (n) ‘an involuntary contraction of the facial features’ [LDCE: 1639], характеризується відсутністю самоконтролю, адже іменник вказує на мимовільність дії. Незаданість цієї ознаки в семантиці лексеми grimace означає, що така емоційна експресія може
бути як більшою, так і меншою мірою контрольованою.
Спільним семантичним компонентом для номінацій цієї групи є «вияв негативних
емоцій і почуттів». Звичайно вони вербалізують емоційні вирази зони несхвалення (презирство, осуд, огида, лють) або астенічні експресії, наприклад, болю. Спільною для цих
лексем є негативна аксіологічна маркованість. У наведеному нижче дискурсивному
фрагменті в лютій гримасі Містера Лема, що застигла на обличчі і вже навряд зникне, герою вдалося розпізнати розпач і приховану зраду: «Mr. Lamb turned and fired back another
irritated look while whirring the crank, and he recognized the look then as the face of dead-out
desperation, frozen on the old man’s face as a fierce grimace which would not relent. It was, he
thought, the look of unrecognized betrayal» (Ford, 248).
Аналіз прямих найменувань мімічних виявів дозволяє виділити підгрупу похідних
мовних засобів позначення досліджуваного невербального компонента, що також належать до розряду закріплених у мові й зафіксованих у словниках одиниць, план змісту
яких відображає форму і значення лицевих експресій. У межах синтаксичного процесу
розгортання іменник-номінація виразу обличчя модифікується дієсловом, стаючи залежним елементом об’єднання, проте зберігаючи за собою статус семантичного центра. До
прямих похідних номінацій належать словосполучення 1) з дієсловами «непрямого абстрагованого значення» [8: 79]: to have а smile, to give a grimace, to have a glance, to give a frown
та інші; 2) з дієсловами, які конкретизують спосіб і манеру реалізації кінеми: to arrange a
look, to wear a grimace, to produce a blush, to crack а smile, to make a moue та інші.
У групі прямих похідних мовних засобів позначення виразів обличчя виокремлюємо модифіковані субстантивні сполучення, утворені шляхом нарощування іменниканомінації мімічних жестів, який, виступаючи залежним елементом таких синтаксичних
утворень, посідає виключно правостороннє положення і є постпозитивним ад’юнктом
до N prep, наприклад: а trace of а smile, а suggestion of a scowl та інші. Номінації цього
типу звичайно вербалізують особливості зовнішнього вияву кінеми («Adam leans forward
with that marvelous impression of a frown Li-Jin has noticed in his young patients when he
approaches them with a needle» (Smith, 16)), а іноді маркують її неприродність («I walk
over to it, cock my head and gaze up alongside Eric, with what I know is a parody of an
intelligent art-lover’s expression» (Kinsella, 88)).
Непрямими номінаціями вважаємо такі, які репрезентують невербальний компонент
комунікації «вираз обличчя» з боку форми. Ці номінації не містять жодної із вищезазначених прямих мовних одиниць на позначення лицевих експресій і формують периферійну
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зону номінативного поля «вираз обличчя». У структурному аспекті вони є номінативними комплексами зі структурою вільних словосполучень (модель V + dN) або предикативних словосполучень (модель N + V), де V – дієслова, які передають мімічну дію,
а N – іменники, які називають активну частину обличчя, що її виконує (eyebrows, mouth,
nose). На наш погляд, корпус непрямих номінацій лицевих виявів можна диференціювати за
ознакою «орган продукування мімічної дії», найчисельнішими з яких є номінації, які містять
лексеми: 1) face: to contort one’s face, to crease one’s face; 2) forehead / brow: to crease
one’s forehead, to knit one’s brow; 3) nose: to wrinkle (up) one’s nose, to curl one’s nose; 4)
eyebrows: to raise one’s eyebrows, to arch one’s eyebrows; 5) eyes: to roll one’s eyes, to widen
one’s eyes; 6) lip / lips: to bite one’s lips, to curl one’s lips; 6) mouth: to twitch one’s mouth, to
settle one’s mouth in a line та інші.
Наведений нижче фрагмент художнього дискурсу демонструє можливості непрямих
засобів мовної до репрезентації виразів обличчя. У цій комплексній номінації шляхом деталізації мімічної поведінки героя досягається необхідна «об’ємність» позначення аналізованого невербального компонента: «Chanu was thinking. His mouth twitched. It slid over to
the left. Back over to the right, high this time, pushing up the cheek, twisting the nostril, closing
the eye. For a second, the lips relaxed, and then parted, stretched, rejected a word. The eyes took
over. They narrowed in concentration, parted in surprise, squinted in evaluation. They made the
eyebrows work, and they gathered the marching lines at the temples to do their part. If Chanu was
awake, he was thinking, and his thoughts were written on his face» (Ali, 60).
Така конкретизація лицевої експресії з боку форми, на наш погляд, водночас уточнює її зміст і забезпечує правильну інтерпретацію. З цією ж метою застосовується комбінування прямих і непрямих засобів передачі виразу обличчя, наприклад: «His huge
pixellated mouth spreads in a jerky beam» (Kinsella, 154).
Унаслідок вивчення валентнісних властивостей номінацій виразів обличчя було
виявлено їх основні синтаксичні характеристики. На рівні підрядних словосполучень
іменник-номінація виразу обличчя може виявляти активну й пасивну синтаксичну валентність. Реалізуючи активну валентність на рівні іменного словосполучення, він притягує до себе ад’юнкти, що стоять в препозиції (d, N, N’s, Аdj, Ving, Ven) й постпозиції
(prpN / N’s, Ven). Реалізуючи пасивну синтаксичну валентність, іменник на позначення
виразу обличчя займає виключно правостороннє положення і виступає постпозитивним
ад’юнктом до N prp або залежить від дієслова-ядра (Vfin, Vnon-fin). У предикативному
словосполученні номінативні одиниці позначення лицевих експресій можуть вступати
у відношення взаємозалежності з А, Ving, Ven, утворюючи предикативні конструкції.
Структурні типи речень з іменниками і дієсловами позначення виразу обличчя є завершеними утвореннями. Разом з тим їх можна назвати відкритими, тобто такими, що дозволяють поширювати свій склад. При цьому більшість виділених типів речень допускає
дію синтаксичних процесів розширення і розгортання.
Отже, серед компонентів емотивного типу художнього тексту, які посилюють та стимулюють його емоціогенність, виділяємо лексичний опис невербального вияву емоцій.
Найінформативнішими в емоціональному плані можна впевнено вважати номінації невербального засобу «вираз обличчя». Присутність мовних позначень лицевих експресій
у художньому тексті свідчить про емоціональну відміченість комунікативної ситуації,
що дозволяє розглядати ці номінації як один із показників емотивної заданності худож54

нього тексту. Перспективними напрямами подальних лінгвістичних досліджень вважаємо вивчення особливостей позначення виразу обличчя в мовленнєвому аспекті.
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МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
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Богатирьова Г.А.
(Кривий Ріг, Україна)

ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-АСОЦІАТИВНА СУТНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ
СУЧАСНИХ ФОРМ МИСТЕЦТВА
У статті мова йде про семантичну глибину сучасних форм мистецтва, особливості
їх художньої мови, пошуки коду прочитування образу на сьогоднішньому етапі розвитку
українського образотворення; визначення ролі сучасного мистецтва у пошуках національної ідентичності як цілісного образу України в історично-культурологічному сенсі.
Ключові слова: семантика, художня мова, українське образотворення, національна
ідентичність.
В статье идет речь о семантической глубине современных форм искусства, особенностях их художественного языка, поиски кода прочитывания образа на современном этапе развития украинского образотворчества; определения роли современного
искусства в поисках национальной идентичности как целостного образа Украины в
исторически-культурологическом смысле.
Ключевые слова: семантика, художественный язык, украинское образотворчество,
национальная идентичность.
This article deals with the question of the semantic profundity of the modern forms of
Art, the peculiarities of their artistic language, search of the code to read the image on the
nowadays stage of the development of the Ukrainian formation; The role of the modern
Art while seeking the national identity as the integral image of Ukraine in the history-cult
urological sense is deals.
The key words: semantic, artistic language, Ukrainian formation, national identity.
Зміна світоглядно-ідеологічних парадигм, залучення України до ринкових відносин стали причиною інтенсифікації художнього життя, переоцінки попереднього досвіду, ствердження нових естетичних координат. У мистецькій практиці з’явилися нові
художні форми, такі як інсталяція, перформенс, хепенінг, відео-art та ін.
На думку провідних вітчизняних філософів, мистецтвознавців (О.Петрової,
Г.Скляренко, О.Титаренка та ін.), саме український неоавангард розвиває позитивний
вектор сучасної культуротворчості [1]. Він представлений творчими здобутками Т. Сільваші, В. Сильвестрова, А. Криволапа, О. Животкова, П. Лебединця, В. Бажая та ін. Художня творчість почала розглядатися як сфера, в якій відбуваються незаплановані події,
реалізуються непередбачені сполучення мистецтв, раптові трансформації або поступові
переростання одного виду в інший, а також їх часткові сполучення.
Дослідження культурно-екзистенційних вимірів сьогоднішнього українського образотворення підтверджує, що художній авангард має семантичну глибину, в якій стверджується
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первинність етично-естетичної домінанти людського існування. Як зауважують вчені:
«Сьогоднішнє українське образотворення – контроверсійне та неоднорідне, воно існує
між пафосом та сарказмом, між ідеалізмом та прагматизмом, між національним та космополітичним» [2].
Зауважимо, що на сьогодні відсутня культурна концепція розвитку суспільства, в якому пріоритетних начал набуває інформаційна вседозволеність. Як стверджує В.Д. Сидоренко: «за межами тотального впливу соцреалізму спостерігаються активні процеси
взаємопроникнення різних видів творчої діяльності» [3]. А звідси й недооцінка етичноестетичного впливу творів мистецтва, що призводить до звуження меж національної
ідентичності. На жаль, мегаполіси, формуючи категорії натовпу або еліти не приділяли
достатньої уваги розвитку уявлень особистості про пізнання й джерело індивідуальності, як плинності свідомої самореалізації. Саме тому, звужувалася ймовірність права на
вибір того чи іншого способу самовираження у мистецтві.
Динамічна сучасність вимагала від особистості подальшого розвитку та руху. Зокрема у скульптурі викінченість форми є самодостатнім результатом реалізації змісту. У
живописі об’єкти набувають естетичної якості за рахунок зміни контекстуального причитування, в якому таємничість звичних предметів виявляє інше значення. Саме у царині
візуального почалося та продовжується цілеспрямоване формування національної ідеї,
естетичного обличчя держави.
Сьогодні ми маємо новий синтетичний цілісний продукт, в якому поєднані засади
постмодерної гносеології в модуляціях. Він фокусує правду про завуальоване сучасною
сфальшованою мораллю істинно безповоротне наближення чорного апокаліптичного
універсаму. Саме так відбувається руйнівна дія мегаінформаційних потоків. Йдеться не
тільки про злиття чи взаємовпливи різних медіа – картин, скульптур, фотографій, кінетичних образів, акустичних форм, – передусім, про розширення середовища буття нашої
свідомості, про надання їй нових рівнів свободи, рухливості, гнучкості.
Так, широковживаною системою художньої мови сучасного мистецтва є інсталяція –
термін, що об’єднує надзвичайно різні прояви художньої творчості, з’явившись як певне
заперечення традиційних практик (живопис, скульптура), вона під час свого розвитку
органічно поєднала їх з новими матеріалами та технологіями та впровадила інший спосіб роботи з простором і часом. Інсталяція – просторова композиція, створена митцем з
різноманітних речей, промислових виробів та матеріалів, природних об’єктів, текстової
та візуальної інформації [4: 71]. Естетичний зміст інсталяції полягає у грі змістових значень, котрі змінюються залежно від того, де перебуває предмет, – у звичному побутовому
середовищі чи у виставковій залі.
Як показує практика відбулося впровадження цього поняття у художнє життя України. Стосовно живопису – це спроба розгорнути двовимірну ілюзорну глибину зображення у реально тривимірний об’єм, користуючись мовою спеціально організованих у
певний порядок речей – об’єктів. Саме за цих умов відбувається реконструкція сталих
міфологем минулого та сьогодення, сміливе змішування стилів, епох, відтворення власної віртуальної дійсності.
Процес унаочнення сутнісних характеристик національної ідентичності за допомогою візуального окреслення власної культурної території створює цілісний образ
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сучасної України у історично-культурологічному сенсі. У створених образах відчуваються енергетичні лінії пульсу художнього життя. на відміну від не сформованості
понятійного каркасу нового жанру. Як показує аналіз творів митців (Тамари та Олександра Бабаків, Миколи Малишка, Петра Бевза, Олексія Литвиненка, Ганни Сидоренко та ін.) відбувається тотальна креативна рефлексія накопиченого мистецького
досвіду.
Важливим є те, що глядач, звільнений від фіксованого алгоритму сприйняття, сам
стає рухомою частиною, необхідним компонентом сформованого простору. Твори
відповідають головному принципу інсталяції – трансформації змісту, за допомогою
якого новий вид мистецтва наповнив кубатуру виставкових площ тим, що зазвичай
було позбавлене естетичної функції. Саме так відбувався пошук адекватної сьогоденню форми існування мистецтва. в якій вводилися в обіг форми, речі, матеріали
повсякденного життя, що раніше не входили у сферу культури. Стратегія своєрідного
мистецького епатажу стала поширеним методом творчості сучасних митців. В той
же час, ці твори створюють вкрай персоніфіковані системи мовлення, що не мають
спільного коду причитування.
Цікавою є творчість В. Бажая, який у своїх творах веде внутрішній інтенсивний
діалог з самим собою. Для майстра мистецтво як відкритий простір для стратегій;
відтворення світової моделі сучасності як самодостатньої моделі суспільства. В інсталяціях В. Бажай заглиблюється у стихію кольору і форми, надаючи змістовності
формальним рішенням.
Інсталяція, проект за своїм спрямуванням стали найвищою точкою, маніфестацією егоцентризму творчого начала, в якому світ поступово переходить від старого до
нового порядку речей. Майстри досягають певного компромісу у фактурі живописного співіснування кольору і форми предмета. Гра кольорів поза формою предметів
містять необмежену самодостатність, свою екзистенціально-асоціативну дієвість.
Відчувається підкреслена домінанта позачасового тривання, інсталяційний простір у
такому контексті втрачає свою онтологічну сутність. Таким чином, документуючи в
інсталяціях предмети побуту сучасні майстри формують світогляд епохи.
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Виконавська інтерпретація
як особлива мова музичного мистецтва
Статья посвящена некоторым вопросам исполнительской интерпретации в аспекте активизации коммуникативной функции музыкального искусства на современном
этапе. Выдвигается тезис о принципиальной разнице понятий «интерпретация» и
«трактовка» в отношении музыкального исполнительства. Очерчивается круг проблем,
связанных со спецификой оперирования и восприятия музыкальных и вне-музыкальных
смыслов разных уровней, а также с преодолением кризисных явлений в современных
культуре и искусстве, в частности, в академической музыкальной практике.
Ключевые слова: интерпретация, трактовка, исполнительство, исполнительская
версия, язык музыкального искусства.
This article is devoted to some issues of interpretation in the performance aspect of the
revitalization of communicative function of art music today. The idea of the principal differences
between notions «interpretation» and «treatment» in relation to musical performance is
stressed. It outlines the range of problems associated with the specifics of operation and the
perception of musical and outside-musical meanings at different levels, as well as overcoming
the crisis in contemporary culture and the arts, particularly, in academic musical practice.
Keywords: interpretation, treatment, performance, performing version, the language of music.
Сучасна ситуація в культурі та мистецтві європейської традиції позначена багатьма цікавими проявами як локального, так і системного характеру. Особливе місце серед останніх – як на протязі практично всього минулого століття, так і на початку нинішнього – посідають проблеми співвідношення еволюційних та революційних змін у
всіх сферах життя людини. Пов’язані і з соціально-історичними подіями, і з певними
специфічними закономірностями кожної окремої галузі людської діяльності, такі зміни,
як правило, являють собою спробу створення та затвердження нового співвідношення
змісту та форми. Причому мова йде не тільки про співвідношення, але й про новизну
власне змісту або (і) форми або (та) засобів їхнього втілення. Показовими у цьому сенсі,
хоча й не однаковою мірою, є різні види мистецтва, бо саме в них у концентрованому й
певним чином «відфільтрованому» вигляді ми бачимо нові явища та експериментальні
варіанти поєднання змісту та форми, зафіксовані у конкретних жанрово-стильових одиницях – творах мистецтва.
Музика викликає в цьому відношенні особливий інтерес.
По-перше, як ми знаємо, музика має одну якість, якої не має більш ні один вид мистецтва
– вона не оперує конкретними образами, а діє за допомоги певної системи засобів безпосередньо на емоційне сприйняття людини; в результаті, згідно з об’єктивними закономірностями людського сприйняття, ми стаємо як мінімум двічі співтворцями, створюючи образну
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конкретику і «за композитора», і»за себе». Так створюється особлива, немовби «подвійна» творча реальність; слухач стає і автором, і «провідником» між двома художніми світами – композиторсько-слухацьким та власне слухацьким, він є водночас і об’єктом, і
суб’єктом художніх подій. Важливо, що ці події відбуваються і в реальному часі (бо музика як часовий вид мистецтва саме так і існує, музичний твір потребує певного часу для
звучання), і в художньому (який має кожен конкретний музичний твір).
Не випадковими є дослідження представників інших наук (психології, соціології, медицини, фізики, астрономії, біології), присвячені об’єктивному та суб’єктивному впливу
музики на роботу людського мозку та організму, які з’явилися у системному вигляді у
другій половині ХХ сторіччя і які бурхливо розвиваються. Вони доводять унікальний
вплив саме музики на роботу людського мозку, на синхронізацію роботи його півкуль, на
його клітинний кисневий обмін тощо. А від розвитку та роботи мозку залежить багато в
чому і стан організму людини, і її психологічний і душевний стан. Отже, звукове сприйняття, зокрема, музичне – одне з найважливіших для розвитку людини. Найпростіший
приклад, котрий завжди зрозумілий кожній аудиторії – не дивлячись на те, що біля 95%
інформації про зовнішній світ людина отримує від зору, і тільки біля 2% від слуху, серед
сліпих від народження, як правило, рідко бувають діти з порушенням особистісного й
інтелектуального розвитку, а ось серед зрячих, проте глухих дітей такі порушення, на
жаль, трапляються доволі часто.
Власне, про це людству відомо вже давно – недарма представники давніх цивілізацій,
європейських та східних, вважали музику одним із найважливіших засобів виховання
людини, корекції її поведінки та емоційного стану. І людство на новому етапі та з новими «інструментами» підходить до цих знань, підтверджуючи їх доступними засобами
сучасної науки.
По-друге, в силу саме свободи від конкретної образності, музичне мистецтво є однією з найзручніших галузей для випробовування новацій – мовних, жанрових, стильових,
образно-драматургічних, змістовно-концептуальних. Широке розгалуження музичних
стилів та напрямків у ХХ-ХХІ столітті, аж до виникнення та оформлення різних видів
музичного мистецтва, кількісно на порядок чи кілька порядків більшого за попередні
століття, свідчить саме про цю свободу музики.
Звісно, ці генеральні тенденції є характерними й для інших видів мистецтва –
живопису, літератури, поезії, скульптури, архітектури, театру тощо; всі вони також
позначені високим рівнем експериментування та навіть хвилеподібною еволюцією
таких процесів з певними кульмінаціями – від загально-стильових до індивідуальностильових. Проте на теренах музичного мистецтва ці процеси відбуваються найжвавіше та найбурхливіше. Більш того, визнаючи за музикою певні «вроджені» переваги
у проявах, так би мовити, «свободі волі», інші види мистецтва, намагаючись деякою
мірою звільнитися від рамок конкретних мовних, образних, ідейних кліше, не рідко
звертаються до різнорівневих здобутків та прийомів, характерних саме для музичного
мистецтва. Таким шляхом виникають оригінальні твори з індивідуально неповторними концепціями, які мають відбиток комунікативної універсальності, зрозумілості для
будь-якої спрямованості сприйняття, бо містять в собі втілений задум між-мистецького
та між-культурного спілкування, перекладу.
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Подібні тенденції мають базове значення для розуміння того, що відбувається у культурному полі сучасності. Культурно-мистецькі події ХХ століття часто порівнюють з
новою історією «Вавілонської вежі», коли з певних причин на якомусь етапі еволюції
кількісні зміни призводять до виникнення нової якості, до трансформації, яка виводить
культурно-мистецькі здобутки на новий рівень; при цьому часто втрачаються деякі важливі комунікативні зв’язки, бо швидкість розвитку різних процесів у ХХ-ХХІ столітті
може дуже відрізнятися. Виникає непорозуміння між змістовною логікою та мовновиразовими засобами не тільки різних культур, але й різних видів мистецтв, навіть різних стилів та жанрів всередині одного виду мистецтва. У новій «творчій лабораторії»
народжуються нові напрямки та стилі, і індивідуалізація світосприйняття художника добігає межі, за якою виникає автономія авторських художніх світів зі своїми неповторними
часопростором, мовою, образами. Так прагнення до самовиразу у сполученні з великою
кількістю соціально-культурних нігілістичних явищ породжує певне «переформатування» форми й змісту мистецтва, а також подекуди і його функцій.
По-третє, це посилення та реалізація комунікативної функції музичного мистецтва
шляхом реалізації його відповідного потенціалу в нових формах та на новому матеріалі.
Разом з кризою соціально-культурної системи цінностей у певній кризі опиняється
й академічне музичне мистецтво, бо сфера його впливу обмежена його ж специфікою і
засобами виразу. Воно, як і раніше, має свою аудиторію та поціновувачів, проте їхнє коло
все більше обмежується академічними музикантами-професіоналами. Цю кризу відчуває
на собі й історико-теоретична наука, в тому числі музикознавство, котре все частіше стикається з неможливістю вирішення традиційними дослідницькими шляхами тих питань,
які ставить перед ним музична практика. Тому все частіше музична наука залучає у своє
коло здобутки інших гуманітарних та конкретних наукових сфер, шукаючи в них нові
асоціації та новий науковий «інструментарій» (в тому числі понятійно-термінологічний
апарат), що допоможе знайти рішення певних проблем культурного сьогодення.
Отже, згадані вище явища, які можна порівняти з «діалогом», а також з «перекладом» –
міжкультурним, міжмистецьким, а також міжстильовим, міжжанровим, міжконцепційним,
міжнауковим, – свідчать про особливу актуалізацію комунікативних можливостей мистецтва. У цьому сенсі музичне мистецтво може стати зрозумілою багатьом мовою і допоможе знайти взаєморозуміння у час розвалу та знищення систем цінностей та традицій
спілкувань. Підтвердженням того служить, наприклад, переосмислення жанрової теорії
в музиці крізь призму комунікативних можливостей музичних жанрів, що пояснює багато тенденцій у жанроутворювальних процесах як минулого, так і теперішнього часу [1].
Подібні приклади можна помножувати [2; 3; 4; 5].
Комунікація як процес спілкування та передавання інформації від людини до людини, як спілкування за допомоги певної мови, як взаємне передавання та сприйняття за
допомоги мови деякого змісту [6: 609] відчувається і розуміється у ХХ-ХХІ сторіччі як
найважливіша функціональна можливість мистецтва, в тому числі і особливо музичного.
Тут виникає багато важливих питань. Зокрема, це розуміння музичного мистецтва як
певної мови спілкування, більш універсальної та емоційної за інші мистецькі мови, при
цьому музичне мистецтво має свої специфічні мовні засоби; таким чином виникають
багаторівневі смислові категорії, бо у деякому сенсі мова музики – це мова мови. Так чи
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інакше, важливо пам’ятати, що мова – це «важливий засіб людського спілкування. Мова
нерозривно пов’язана з мисленням; є соціальним засобом збереження та передавання
інформації, одним з засобів керування людською поведінкою» [6: 1566]; будь-яка мова
є системою організації своїх одиниць, знаків різних видів [6: 1566], і в музикознавстві,
наприклад, ці питання не випадково широко досліджуються в останні десятиріччя і крізь
призму семіотики, і в аспекті жанрово-стильових перетворень, і з точки зору змістовнообразних та драматургічно-концепційних новацій.
По-четверте, специфіка музичного мистецтва полягає ще в одному факторі – це
обов’язкова наявність виконавця, що є «посередником» між автором музичного твору
та слухачем. Крім того, цей виконавець у силу різних причин та різною мірою завжди
є спів-автором та спів-слухачем, тобто бере безпосередню системну участь не тільки у
виконанні музичного твору, але й у його новому втіленні. Існуючи тільки під час безпосереднього виконання, музика набуває кожен раз унікальних якостей завдяки участі виконавця, а саме взаємодії його уявлень про твір (жанрово-стильових, образно-змістовних)
з авторськими. Ступінь такого взаємопроникнення може бути дуже різною і залежить як
від таланту виконавця, так і від тих завдань, які він перед собою ставить. Так чи інакше,
слухаючи музику, ми кожен раз маємо справу з виконавською інтерпретацією у широкому розумінні цього слова.
Теоретичне музикознавство останніх років приділяє питанням виконавства особливу
увагу в зв’язку з тим, що музична практика доводить: саме виконавська «ланка» ланцюжка композитор-виконавець-слухач була раніше недооціненою. Багатобічне вивчення
її закономірностей дозволить відповісти на багато питань минулого та майбутнього музичного мистецтва, вирішити певні проблеми його сьогоднішнього буття, більш точно
описати та зрозуміти його специфіку та можливості тощо [7; 8].
Усвідомлення необхідності концентрації особливої уваги на специфіці музичного виконавства відбилося не тільки у появі доволі великої кількості досліджень з цієї тематики
у різних наукових жанрах, але й викликало до життя введення до системи вузівського
навчання у мистецьких вузах (зокрема, в Україні) відповідних навчальних дисциплін,
пов’язаних з питаннями виконавської інтерпретації. Можна сказати, що у музикознавстві (і ширше – мистецтвознавстві) виник окремий дослідницький напрямок, який можна визначити як інтерпретологію; вона комплексно займається широким колом проблем
музичного виконавства – від історичних питань формування та взаємодії виконавських
стилів до теоретичних та культурологічних проблем психології виконавства та сприйняття, художньої достовірності інтерпретацій, різновидів і міри взаємодії у створенні
художнього цілого всіх учасників мистецького процесу тощо.
Одна з найважливіших культурно-світоглядних тенденцій ХХ століття – цінність індивідуальності та унікальності прояву людського «Я» – є також принципово важливою для
музичної інтерпретології. Ця проблема тут є системоутворюючою, бо часто «відлік» дослідження проблем виконавства починається з розуміння ступеню ототожнювання власне виконавства, інтерпретації та трактовки. Діапазон наукової установки тут доволі широкий.
Один його полюс – це сприйняття кожного факту виконання музичного твору як
певної інтерпретації [8]. Більш того, у визначенні музичного виконавства на сторінках
великого енциклопедичного словника читаємо: «Виконавство музичне, творчий процес
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відтворення музичного твору різними виконавськими засобами, художнє тлумачення (інтерпретація) ... (... на основі нотного запису)...» [6: 509]. Тобто традиційне наукове розуміння виконавства і інтерпретації прямо пов’язує ці речі, пояснюючи одну за допомоги
іншої і навпаки, передбачаючи, що виконання музики і є формою її не тільки втілення,
але й водночас художнього тлумачення – тобто інтерпретації.
Інший полюс є породженням усвідомлення принципової різниці між виконанням та
інтерпретацією як різноспрямованих явищ, що може бути проілюстроване, наприклад, наступною науковою позицією: «інтерпретація звернена до майбутнього тексту, у той час як
виконання – до його минулого. Інтерпретація спрямована на виявлення змісту, а виконання виявляє досконалість форми. Перша пов’язана з пошуком смислу, а друге – концентрується на відтворенні, актуалізації внутрішньої логіки знакової системи» [9: 98].
Між цими точками зору полюсами лежить широкий спектр розумінь складної специфіки світу музичного виконавства. Наріжними каменями у теорії сучасної музичної
інтерпретології є класифікація видів музичної інтерпретації і її розуміння як комплексного багаторівневого явища, дія якого відбувається на всіх етапах створення і побутування музичного твору – від задуму, фіксації нотного тексту, його редакцію або іншу
переробку через виконання як інтерпретаційний процес до виникнення результативної
інтерпретації як цілісної авторсько-стильової виконавської версії, до проявів слухацької
інтерпретації тощо [8].
У цьому сенсі необхідним уявляється також більш точне усвідомлення різниці між
двома термінами (та поняттями, що вони позначають), які у музичній практиці та науці
часто використовуються як синоніми. Мова йде про «інтерпретацію» та «трактовку».
Ці слова іноземного походження, дійсно, означають дуже схожі процеси – насамперед
це пояснення, тлумачення, переклад якоїсь інформації на більш зрозумілу мову [6: 497],
тому, напевно, їхнє синонімічне вживання у деяких умовах природне. Проте в музичній
практиці, особливо у ХХ-ХХІ століттях, ми часто стикаємося з отриманням в результаті
процесу виконавського інтерпретування нової самостійної, художньо переконливої художньої якості та змістовності, яка призводить до виникнення, так би мовити, образнихдраматургічних, змістовно-семантичних варіантів музичного твору, що часом сприймаються (та навіть інколи і класифікуються) як виникнення нових музичних творів.
Подібні принципово нові якісні музично-виконавські явища, що, як правило, фіксуються в історії музичного виконавства та музичної творчості взагалі як індивідуальноавторські здобутки, пов’язуються з конкретним прізвищем і характеризуються як унікальні
здобутки в галузі як музичного виконавства, так і у сфері концепційного внеску музичного
мистецтва в скарбницю здобутків культури людства. Для виокремлення подібної якості інтерпретації ми часто підсвідомо використовуємо саме термін «трактовка», що розуміється
нами як інтерпретація, яка призвела до появи нової якості. Інакше кажучи, якщо інтерпретація відповідає на питання «який», то трактовка відповідає на питання «що», вона переосмислює сам предмет інтерпретації, а не тільки пояснює його характеристики.
Отже, мова музичного мистецтва є доволі складним багаторівневим організмом.
З одного боку, музика має свою «внутрішню», специфічно музичну мову, яку ми знаємо як систему засобів музичної виразності, що системно втілюються у різних жанровостильових явищах і частково фіксуються і нотному тексті.
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З другого боку, музичне мистецтво саме є мовою, неймовірно сильною за впливом та
універсальною за дією, потреба в якій є безсумнівною (що фіксується багатьма фізикопсихологічними дослідженнями, і остаточні пояснення цим фактам, можливо, полягають
у сфері феноменології). Не потребує спеціальних доказів той факт, що дія музики (або її
відсутності) на людський мозок, на психіку та фізіологію на порядок сильніший за вплив
інших видів мистецтва.
Ці два боки перетинаються в унікальній сфері музичного виконавства, яке також є
безпосереднім втіленням мови музики як у реальному часі, так і в галузі спадку музичного мистецтва. Саме музичне виконавство як мова є також багатошаровим явищем,
бо його буття створює взаємодія кількох мовних рівнів – композиторського, авторськовиконавського, змістовно-семантичного і так далі.
Підкреслю, що складна культурна ситуація ХХ-ХХІ століть, позначена сильними еволюційними та революційними змінами, виникненням всередині музичного мистецтва на
всіх рівнях певної мовної та змістовної альтернативи, не випадково спрямувала інтерес
дослідників до такого безпосереднього прояву мовних функцій музики, як музичне виконавство. Бо саме завдяки ньому музика власне і реалізується як музичне мистецтво, живе
в музичних звуках, а не тільки в зафіксованому на папері нотному тексті. Саме музичне
виконавство є і мовою в усіх основних значеннях терміну, і водночас складним взаємним
перекладом (точним або художнім) знаків, образів та емоцій, пов’язаних з музичним твором, для всіх учасників процесу участі та спілкування з музичним мистецтвом.
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МОВЧАННЯ ТА МИСТЕЦТВО У ПАРАДИГМІ ДОСЛІДЖЕНЬ
В статье исследуются лингвокогнитивные аспекты концепта МОЛЧАНИЕ, вопросы
его природы и категоризации. Особое внимание фокусируется на его исследовательской
парадигме (мифологических, религиозных и лингвистических истоках). Намечаются
перспективы дальнейшего исследования.
Ключевые слова: концепт МОЛЧАНИЕ, категоризация, парадигма, исследование.
The article in question deals with the concept SILENCE, its nature and categorization. The
attention is being focused on the paradigm of its investigation in terms of religion, philosophy
and linguistics. Perspectives are being mentioned.
Key words: concept SILENCE, categorization, paradigm, of investigation.
Актуальність теми обумовлюється тенденціями сьогодення до вивчення системнофункціонального буття мовленнєвих одиниць. Об’єктом статті є комунікативне мовчання, предметом – ідентифікація його багатоголосся. Феномен мовчання притаманний
мовленню. Як відомо, мова і мовлення утворюють єдиний феномен людської мови. Мовлення є реалізацією мовного коду; воно вводить мову в контекст уживання. Ці два поняття нерозривні [1]. Вельми значущим є осмислення комунікації та її метазнаків: концепт,
мовленнєва поведінка, вербальні та невербальні засоби спілкування. Комунікативна парадигма (дискурсивна) репрезентує методологічний перехід від класичної філософії до
посткласичної. Головним завданням є дослідження глибинних структур мовного спілкування, виявлення загальних норм, що формують підвалини комунікативних практик.
Для феноменології (грец. phainomenon – «рідкісне надзвичайне явище», «логос») мова
є знаковим вираженням свідомості. Вивчення концепту мовчання знаходиться у межах герменевтики (грец. hermeneutice – «мистецтво тлумачення»), яка передбачає пошук
контексту культури, осмислення зв’язків мови і мислення. Л.Вітгенштейн фокусує увагу
на зовнішньому контексті спілкування [1]. Людина породжує висловлювання, в яких закодована інформація, знання про світ, соціальні аспекти, уміння здобувати інформацію
та зберігати її у пам’яті [2]. Сучасні вчені фокусують увагу на аналізі природної мови,
на характері її реалізації – вербальному, невербальному, історичному, культурному тощо.
Прагматичний підхід допомагає осмислити сутність живої мови. Мовчання не позбавляє людину від внутрішньої мовленнєвої діяльності. Мовчазна ситуація експлікується у
текстовому оточенні сумісними комплементарними вербальними та невербальними засобами. У «комунікативній оселі» мовчання називають силенціальним ефектом [3]. У
лінгвістиці мовчання тлумачиться як відсутність шуму, переривання мовлення, заборона
озвучувати об’єкт [4]. Філософи виокремлюють це явище як невідповідність між реальністю та її позначенням. Пор. афоризм Людвига Вітгенштейна Whereof one cannot speak
thereof one must keep silence. Людина мовчить, коли не має що сказати або їй забороняють
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говорити [2]. Або парадокс фраз: They were silenced (told to shut up? Refused publication?
shot?); The Lambs are silent, because they are all dead [4].
У науковій літературі виокремлюється опозиція метазнаків типу Voicing the silence ::
Silencing the voice. Позначення силенціального ефекту утворюють цілу парадигму ословлень адгерентних понять. А це свідчить про багатоголосся досліджуваного феномену.
Пор. англ.: Silence anatomy; anatomy of melancholy; furious silence; out of nothing; nothing
can’t be brought; murderous silence; nothingness itself nothings; the voice which is silent;
there is no telling, there is only silence; a gift to the speechless; a minute silence; let speech be
silent; an imaginary silence; place logos into silence; silence inside logos; autonomy in logos;
anatomies of silence; logos as a property of power; nature is left speechless; silence has been
in the power of the Oppressor, but it has always been a weapon to Oppressed; the poetics of
an inward silence the poetics of vacuous silence; the poetics of silence is now silenced; silence
is speech; the discourse of Unsayable; the silence of god; the ringing stillness of Eternity;
silence as monastic vow; an ever expanding space of silence in literature; windowful silence;
the screaming silence of No’ knife in yes’ wound; where the world fails, appears out resounding
silence; nameless voice; Unnamables; binary opposition speech – silence; words demonstrate
emptiness in silence; to speak or not to speak, that is the question [5].
Характер багатоголосого мовчання є очевидним з огляду на список номінацій, який
залишається відкритим. Еліот присвячує мовчанню віршований трактат:
If the lost word is lost, if the spent word is spent,
If the unheard unspoken
Word is unspoken unheard;
Still is the unspoken word, the Word unheard,
The Word without a word, the Word within
The word and for the world;
And the light shone in darkness and
Against the World the unstilled world still whirled
About the centre of the silent Word.
Концепт мовчання є вельми значущим, що об’єктивується наявністю цілої парадигми
міждисциплінарних досліджень його поліаспектності, полімодальності та поліфункціональності [6]. Концепт МОВЧАННЯ є об’єктом різних шкіл та студій, на якому фокусують увагу філософи, психологи, літературознавці, лінгвісти та інші – представники
гетерогенних напрямків [3; 6; 7]. Мовчання є універсальним явищем, про що свідчить
його екстеріоризація у прислів’ях (а), висловлюваннях (б), загадках (в), фразеологічних
словосполученнях (г). Наприклад:
а) англ. Beware of a silent dog and still waters. He cannot speak well that cannot hold his
tongue. The silence often of pure innocence persuades when speaking fails;
б) рос. Пока я храню молчание, я не даю согласие (Штейнхаус); Молчание –
невыносимая реплика (Гилберт Честертон); О чем не возможно говорить, о том следует
молчать (Л. Витгенштейн);
або: Как тот актер, который оробев,
Теряет нить давно знакомой роли,
Как тот безумец, впадая в гнев,
66

В избытке сил теряет силу воли,
Так я молчу не зная, что сказать,
Не оттого, что сердце охладело,
Нет, на мои уста кладет печать
Моя любовь, которой нет предела (В. Шекспир)
в) укр. Не видно її, не чутно її, але коли за неї заговоримо, то вона зникає (Тиша);
г) англ. Watchful silence, haughty silence, embarrassing silence, sick silence. alive silence,
solemn silence, crying silence, voices of silence; укр. Дзвінка тиша, панувала тиша, мир
і тиша; рос. А мне от пустой тишины той – между молчанием и речью; В церковной
тишине (М.Цветаева).
Мовчання – це універсальне невербальне явище, яке корелює та інтегрує з вербальними чинниками, комплементує їх та ситуативно детермінується. На онтологічній суті мовчання, його витоках, семантизації та ословленні фокусується увага учених з давніх-давен.
Л.Шварц у статті «Exploring Silence» стверджує, що ключовим у дослідженні мовчання
є питання осмислення тиші [8:184]. Тлумачення цього феномену не із легких, воно (мовчання) – як пісок, слизьке невловиме та загадкове. Відгадка, розуміння мовчазного ефекту
криється у ситуації (близькій чи віддаленій). Учені виокремлюють два релевантні питання:
семантичне наповнення мовчання (1) та шляхи його тлумачення (2). Параметри мовчання
позначаються дослідниками по-різному: вербально та пікторіально у вигляді схем, діаграм
тощо. Статус комунікативного мовчання подається Т.О. Анохіною у матриці [6] .

Мовчання – це мовленнєве, дискурсивне явище. Метазнак silence є об’ємним, гетерогенним за призначенням і потребує глибоких інтерпретацій. Загадковість, енігматичність
мовчання має свої витоки у міфології. Л. Шварц виокремлює мовчання: пусте (empty) та
наповнене (full) [8]. Мовчання семантизується, має відповідне значення, декодується та
є відкритим для тлумачення. Перший тип мовчання (empty silence) маніфестує цілковиту
тишу, яка позбавлена зовнішніх шумів та не підвладна людині. В архітектониці відносного та абсолютного мовчань (другий тип мовчання)якого виокремлюються полярний,
активний та пасивний стани [8].
Мовчання позначено енігматичністю, діалогічністю та інтерактивністю. У парадигмі
досліджень виокремлюється гарпократійське (англ. harpocratic) та ларундійське (англ.
larundic) мовчання. Мотивація цих термінів знаходить експлікацію у міфах про Гарпо67

крата та Ларунду. Гарпокра́т (грец. Harpokrates) – грецьке ім’я єгипетського бога Гора,
сина богині Ізиди. Гарпократ оповитий таємницею, йому притаманні простота, невигадливість. Він зображується в образі дитини. В Ермонтському храмі, спорудженому за
Птоломеїв, статуя Гарпократа представлена як немовля, що тримає палець у роті. Гарпократійське мовчання має ефект дзеркала, яке примушує нас поглянути на себе, зібратися
з думками, відрефлексувати душевний стан, налаштуватися на творчий пошук, створення відкриттів.
Як свідчать міфологічні витоки, німфа Ларунда була покарана Зевсом за надмірну
балакучість: вона розповіла дружині Зевса про його полюбовні пригоди. За це розгніваний Зевс вирвав у Ларунди язик та відправив її в царство мертвих, куди її супроводжував
бог Гермес. З часом Гермес навчився розуміти її безсловесну мову. Звідси – метазнак
герменевтика. Від латинського етимона походять англійські слова mute, taciturn. Якщо
гарпократійське мовчання пов’язане з ритуальною поведінкою, то мовчання Ларунди
представлено імпліцитними, скритими формами, які потребують коментування, тлумачення, ситуативного осмислення невимовленого.
Ларундійське мовчання передбачає обмеження в мовленнєвій поведінці, замовчування деяких фактів, заборону на їх ословлення.
В релігійно-містичному аспекті мовчання представлено як необхідна умова спілкування з Богом. Мовчання вважається первісним станом всесвіту, яке наступить і після
кінця світу. Мовчання символізує спілкування з космосом та Божеством. Безмов’я у релігійному сенсі позначає підпорядкованість внутрішнім силам. Медитативний прийом
мовчання притаманний ісіхазму – містичній, аскетичній течії східного християнства, що
фокусує акцент на внутрішніх молитвах. Ісіхазм – це дисципліна про замовкання, яке
повністю вимикає зовнішнє мовлення.
Мовчання – специфічний ритуал, нормативна, секулярна поведінка. «Хвилина мовчання» була узаконена у Великій Британії в 1919 році. Н.Д.Арутюнова зауважує, що мовлення асоціюється з життям, а мовчання – зі смертю. У східних культуремах прослідковується прихильне ставлення до інтимного, інтуїтивного сприйняття аспектів мовчання,
до відсутності балаканини або марного говоріння. Пор. Поганий оратор – багатослівний оратор (Японське прислів’я); Знай – більше, говори – менше (Туркменське прислів’я);
Якщо хочеш, щоб тебе поважали – не говори багато (Узбецьке прислів’я).
Згідно міфологічного світогляду слов’янам заборонялося розмовляти під час похоронних, поминальних обрядів або під час агонії страждучого.
Мовчання людини при виконанні певних магічних дій розглядається як необхідна
умова їх успішного завершення, досягнення бажаного результату. Мовчання зобов’язаний
дотримуватися чоловік, що вперше навесні виїжджає в поле сіяти, а також – жінка, що
замішує тісто для обрядових хлібів до великого свята, або той, хто першим в селі набирає
до сходу сонця «мовчальну воду» лікувальної і магічної сили [5; 7].
Емпіричний матеріал англомовного художнього дискурсу об’єктивує розуміння онтологічних, лінгвістичних та психологічних аспектів об’єкта. Аналіз показує, що силенціальний ефект має місце у розмові персонажів (у нашому випадку – у художніх діалогах), а мовлення та мовчання є адгерентними ознаками діалогічної інтеракції. З огляду на
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нульовий денотат мовчання та його енігматичний характер автору доводиться бути дуже
уважним до силенціальних лакун, експлікувати та коментувати їх для читача.
У коментарях до силенціальних ситуацій автор осмислює стан мовчазної людини (або
тиші артефактів), фокусує увагу на інгерентних характеристиках, корпус яких варіюється. З огляду на це силенціальний ефект омовлюється однолексемними або полілексемними презентаціями. Наприклад, англ.: It lasted for a brief moment and subsided gradually
until everything was quiet again; I was jotting down my impressions of the surroundings when
don Juan, after a long silence, suddenly spoke in a dramatic tone; After a moment’s silence, as
if wanting to change the subject, he stood up and pointed to his suit; After a very long pause his
face brightened up and he smiled [9].
Полілексемні репрезентації ословлюють кількісні, якісні та кількісно-якісні ознаки
силенціальної ситуації. Наприклад:
– кількісні, англ.: We walked in silence for a moment; He remained quiet for a long time,
and I thought my questions were annoying him; We rested in silence for some time. He made a
long pause; he stared at me in a friendly way;
– якісні, англ.: «Genaro will see you tomorrow morning,» don Juan said. «Now you must
sit here in total silence.» We did not say another word. After hours of silence I fell asleep;
– кількісно-якісні, англ.: After a very long, uneasy pause I felt compelled to ask him…; A
few minutes of uneasy silence followed before don Juan spoke again; We stayed there, in that
strange, unfriendly room, for a long time, in total silence; We stayed there, in that strange,
unfriendly room, for a long time, in total silence [9].
Превалюють кількісні характеристики мовчання, якісні поступаються, напр. англ.:
Lasted for a brief moment; quiet for long time; a long pause; a moment’s pause; quite for
more than an hour; quite for about fifteen minutes; a long silence; huge silence; uneasy
silence; total silence; habitual silence; absolute silence; polite silence; forced silence;
complete silence; relaxed silence.
Силенціальна ситуація обіймає силенціальний ефект та й інші невербальні дії. Наприклад, англ.: We remained quiet for more than an hour, then we started walking again; We remained
quiet for a moment and then began walking again; Each stayed for a moment, in complete silence,
until someone else showed up; After a moment’s silence, don Juan signaled me to start walking;
They were getting up to leave after having sat in polite silence for a few minutes; He paused for a
moment and looked at me as if he wanted to judge the effect of his words [9].
Силенціальний ефект, як психологічний пуант, має свої витоки, породження; його нульовий денотат (безмов’я) потребує осмислення та розуміння. Наприклад, англ.: There was
a long silence, as she obviously tried to put her thoughts in order; I was extremely silent for a
moment, perhaps due to the silence around me; There was a moment of silence. She was obviously
assessing my reaction; There was a long silence. I was numb, shocked, yet my awareness was as
keen as it had ever been; There was a long silence. I did not know what else to say [9].
Мовчання репрезентується у сукцессивності інтерактивних дій персонажів. Наприклад, англ.: La Gorda did not answer when I asked her that. There was a long silence. She
excused herself, saying that she had to make breakfast; it was already morning; There was a
long and forced silence. Florinda smiled, playing with the tip of her long braid. She said that I
had had enough; I broke the long silence and voiced my concern [9].
69

Суб’єктами безмов’я виступають окремі персонажі, групи людей, а також персоніфіковані артефакти та явища природи.
Мовчання як поліаспектне явище відзначається багатоголоссям, функціональним
різноманіттям, стилістичним навантаженням, онтологічною парадоксальністю, комунікативною значущістю та особливим статусом у парадигмі наукових досліджень.
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Незважаючи на величезний пласт літературознавчих і музикознавчих досліджень з
питання «Гоголь і музика», існує чимало білих плям або призабутих тем. Серед них –
проблема інтерпретації сюжету «Тараса Бульби». У світлі останніх подій, пов’язаних з
дискусіями навколо екранізації «Тараса Бульби» В. Бортка, видається актуальним згадати і про перекручення відомого сюжету, які мали місце в історії музичного мистецтва,
зокрема, оперного.
Великий внесок у справу вивчення гоголівського сюжету в оперній культурі зробив
професор гарвардського наукового інституту Любомир Гайда, який на засіданні форуму
музичного фестивалю «Київ Музік Фест» у 2001 році розповів про свою знахідку – клавіри декількох зарубіжних опер на сюжет «Тараса Бульби».
«Тарас Бульба» – сюжет, який часто ставав основою оперних лібрето. Звернення до
повісті Гоголя особливо активізувалося з останньої чверті ХІХ століття. Першими звернулися до знаменитого сюжету українські композитори. Як відомо, історія української
національної опери фактично відкривається «Тарасом Бульбою» М. Лисенка (лібрето
М. Старицького, 1880-1890 рр). Звісно, перша національна опера, як і загалом перший
мистецький зразок національного значення, не виникла на порожньому місці. Незадовго до «Тараса Бульби» М. Лисенка – у 1878 р. – з’явилася опера П. Сокальського
за тим же гоголівським сюжетом («Облога Дубна», щоправда, не ставилася, як більше
ніж три десятиліття не ставилася і лисенківська опера). Отже, «Тарас Бульба» – перша
національна українська опера, і друга, більш зріла, композиторська робота над вже апробованим в українській опері сюжетом.
Цікаво, що особливий інтерес до сюжету проявили російські композитори-оперники.
Очевидно, цьому сприяла «проросійська» концепція другої, переробленої редакції «Тараса Бульби» Гоголя (1945 року). Незважаючи на значну кількість написаних російськими
композиторами опер, сьогодні ці твори фактично забуті. Серед них – опери Василя
Кюнера (1840– 1911) та Володимира Кашперова (1826–1894), які були поставлені в
Санкт-Петербурзі в Маріїнському театрі (1880) та в Большому театрі у Москві (1887);
драматична опера на 5 дій С. Т. Траіліна (лібрето С. А. Траіліна, Ф. Т. Кожевнікова і Д.
Радецького), написана у 1912 р. та поставлена у Олександріївському народному домі
у Москві 10.06.1914 р.; опери Миколи Афанасьєва (1821–1898) та Костянтина Вільбоа
(1817–1882), що так і не побачили сцени.
«Тарас Бульба» – сюжет з яскравою національною українською домінантою – як недивно, неодноразово ставав основою зарубіжних оперних творів.
Однією з сенсаційних подій в історії світового оперного мистецтва стала поява опери
аргентинського композитора Артуро Берутті «Тарас Бульба». Сюжет з української історії
став основою першої національної аргентинської опери! Світова прем’єра відбулася 9
березня 1895 р., у «Теаїго Кедіоп» в Туріні. Як свідчить одне з джерел, це була надзвичайна подія: серед присутніх були члени італійської королівської сім’ї. Спектакль оцінили
як «блискуче свято для очей», постановку прийняли безсумнівно, багато аплодували
музиці. Композитор, до якого аудиторія продемонструвала «теплу прихильність», отримав 10 викликів «на біс». Незважаючи на те, що оперу повторили лише тричі, до того ж
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наприкінці сезону, але все-таки її визнали успішною [1]. Автором музики опери «Тарас
Бульба» був Артуро Берутті (народився 14 березня 1858 р. у Сан-Хуані, помер у БуеносАйресі 3 січня 1938 р.) – син італійських емігрантів, який народився вже в Аргентині.
Офіційну музичну освіту Артуро здобув у Лейпцизькій консерваторії (1884–1888), після
закінчення якої розпочав професійну кар’єру композитора в Європі. У доробку композитора п’ять опер. Лібрето «Тараса Бульби» – італійською – написав італійський письменник Іуїльєрмо Годьйо.
Сюжет «Тараса Бульби» наближений до оригіналу Гоголя лише відносно. У лібрето
І. Годьйо цілий акт займають мрії та переживання Андрія про Київ. Лібретист також
змінює місце смерті героя з поля битви на міську площу та виключає таких важливих
героїв, як дружина Тараса та його син Остап тощо. На наш погляд, дивним здається визнання твору аргентинською національною оперою: місце написання, дійові особи, мова
лібрето, прем’єра твору, особливості мелодики – все це пов’язано з Італією. Фактично, національну приналежність визначило громадянство композитора. «Після світової
прем’єри «Тараса Бульби» в Туріні Берутті відправився до Аргентини, щоб здійснити
першу постановку опери в Буенос-Айресі. Очікування цієї події у столиці було надзвичайним. Преса, яка жадібно спостерігала за приготуваннями, оголосила, що «Тарас Бульба» стане «великою новиною та найбільшою подією сезону». Прем’єра 20 липня 1895 р.
набула характеру державної події. Президент Аргентини та Кабінет міністрів були серед
почесних запрошених. Було навіть запропоновано, щоб Тарас Бульба, в опері, був показаний перед публікою, як символ Хуана Мануеля де Росаса, диктатора Аргентини початку
століття. Але все залишилося, як воно й мало бути, і вистава виглядала, як національний
тріумф. Берутті нагородили бурхливими оваціями і викликали на сцену 19 разів. Оперу
називали сумною, але привабливою, розгорнулася полеміка навколо національного питання у музиці. Після десятимісячного показу в Буенос-Айресі «Тарас Бульба» разом
з композитором і лібретистом «переїхали» у Монтевідео, Уругвай. Там відбулася нова
успішна постановка опери в театрі «Соліс» 22 серпня 1895 р.» [1].
Норвежським варіантом гоголівського «Тараса Бульби» є опера К. Еллінга «Козаки». Як зазначає одне з джерел, К. Еллінг розпочав своє музичне навчання у Норвегії
і продовжив у Німеччині, спочатку в Лейпцизькій консерваторії (1877–1878), а пізніше
– протягом 10-ти років у Берлінській (1886–1896), частково завдяки рекомендаціям Е.
Гріга. Едвард Гріг одним з перших розпізнав талант К. Еллінга. Головні роботи цього
композитора датуються тим часом, коли він повернувся до Норвегії у 1896 р. До них
відносяться ораторія, дві симфонії, багато камерної музики, більше 200 пісень, багато
з яких стали широко відомими. Сьогодні К. Еллінга згадують головним чином як вчителя цілого покоління норвезьких музикантів. «Козаки» – його єдина опера і, на думку
музикознавців, можливо, найбільш важлива у його доробку. Літературний текст, що ліг
в основу опери К. Еллінга, був написаний Едвардом Хагерупом Баллом (1855–1938).
Сюжет «Козаків» відхиляється від гоголівського. Андрія перейменовано на Родіона, а
його польській коханій дане ім’я Марілка. Збереглися також такі персонажі, як дружина
Бульби (тут названа Авдотьєю) та другий син Остап. Хоча зникли екзотичні фігури – Янкель і татарська дівчина, а разом із нею й центральний інцидент, коли герой рятує свою
кохану від голодної смерті.
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Перша вистава «Козаків» відбулася 21 квітня 1897 р. і була повторена двома днями
пізніше. Детальний огляд преси дозволяє відновити цей епізод з історії норвезької музики.
Лібрето було відзначене як драматичне і прикрашене варіаціями, але було також розкритиковане як надто детальне, особливо у четвертому акті. Музику оцінили, однак, відверто
позитивно. Окремо було згадано про високу технічну майстерність К. Еллінга, про його
обережне ставлення до дрібниць, про витончену оркестровку та хорове письмо. Історію
наступних постановок «Козаків» залишається розслідувати, проте, зрозуміло, що опера не
вписувалася у звичний репертуар, навіть у Норвегії. Тим не менше, її позитивні якості досі
визнаються, а деякі оркестрові фрагменти виконуються останнім часом у концертах [1].
Суттєвою є робота французького композитора Марселя Семюеля-Руссо (1882–1955) –
сина знаного у свій час композитора та відомого педагога. М. Руссо навчався у Паризькій
консерваторії. У 1905 році отримав престижну Римську премію. 1947 року його було
обрано до Академії Витончених Мистецтв. Перу композитора належить чотири опери,
балети, а також велика кількість оркестрових та камерних творів. Опера «Тарас Бульба» на текст видатного лібретиста Луїса де Грамон – це музична драма на 3 дії. Вона
мала бурхливу прем’єру в Парижі 22 листопада 1919 р. у «Лірік Театрі» («Водевіль»). Її
успішно поновили в «Опера Комік» у 1933 р.�.
Лібрето опери майже точно слідує за сюжетом Гоголя. Фактично єдина, але суттєва
відмінність полягає у тому, що сцена страти Остапа передує сцені вбивства Андрія.
Після побаченої сцени страти поляками рідного сина, Тарас вбачає в Андрії не лише
зрадника батьківщини, але й об’єкт для помсти за смерть старшого сина. Таким чином
загострюється психологічний конфлікт драми.
Як зазначає одне з джерел, німецьким внеском у розробку теми «Тарас Бульби» є
опера Ернста Ріхтера (народився у Дуксі, Богемія, зараз Дюкхов, Чеська Республіка, 26
травня 1903 р., дата смерті не відома) на лібрето Йоханнеса Кемпфе (1891–1951 – маловідомого автора, якого також знали під псевдонімом Ганс Еберхард. «Тарас Бульба» – його
єдина опера, прем’єра якої відбулась в Щеціні 26 січня 1935 р. Вона мала такий успіх, що
до кінця сезону її побачили у Дрездені, Ганновері, Вісбадені, Альтенбурзі, Регенсбурзі та
у Карлсруе. Статті про оперу з’явилися в усіх головних музичних виданнях, висвітлення
в пресі, було майже всюди позитивним, і очікувалося, що «Тарас Бульба» Ріхтера стане
провідною оперою сучасного німецького репертуару. Однак, немає жодних згадок про
подальші її постановки протягом Другої світової війни [1].
Ще один зарубіжний варіант «Тараса Бульби – опера«Тарас Бульба» композитора
Уїллема де Бора (народився в Амстердамі 7 травня 1885 р., помер у Цюріху 25 лютого
1962 р.) – голландця, який навчався грі на скрипці в Амстердамській консерваторії, де
став професором і лауреатом державної премії Нідерландів, але у 1908 р. переїхав до
Швейцарії. Його доробок як композитора був незначним. Він написав дві опери. Над
власним двомовним голландсько-німецьким лібрето для опери «Тарас Бульба» композитор працював з 1942 по 1947 рр. До сьогодні оперу так і не було поставлено [1; 4; 5].
Одночасно з роботами А. Берутті та К. Еллінга був написаний твір англійського композитора Джона Девіда Девіса (1867–1942). Лібрето «Тараса Бульби» йому запропонував бірмінгемський письменник Едвард Лоуренс Леві. Результатом співпраці композитора і літератора стала одноактна опера під назвою «Запорожці». Прем’єра відбулася в
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Бірмінгемі 7 травня 1895 р. в аматорській виставі. У 1903 р. твір поставили на професійній
сцені в Антверпені у перекладі фламандською [1].
Слід відзначити, що опери, з клавірами яких авторка мала можливість коротко познайомитись (аргентинський, французький і англійський варіанти), відрізняються романтичною або пізньоромантичною стильовою трактовкою, тобто цілком вписуються
у стильовий контекст розвитку музичного мистецтва кінця XIX століття. Відповідно,
часто домінуючою сюжетною лінією стає любовно-лірична (кохання Андрія до полячки). Мелодична мова партій цих героїв вирішена в найкращих традиціях ліричної розвинутої кантилени, не без привнесення національного жанрового елементу. Для характеристики поляків майже в усіх варіантах використано мазурку і полонез, в інтонаційну
ж складову зображення українського козацтва вплітаються танцювальні звороти козачка,
гопака, а у французькому варіанті «Тараса Бульби» використано тему, близьку російській «Эй, ухнем!», що свідчить про те, що композитор мислить дещо узагальненими
слов’янськими інтонаційними моделями-визначниками національного характеру. Композиційно опери демонструють наскрізний тип побудови сцен.
Щодо інтерпретації гоголівського сюжету в опері англійця Дж. Девіса, то вона демонструє найбільш перекручену концепцію «Тараса Бульби». Тому в рамках статті дещо
детальніше зупинимось на розгляді цього варіанту прочитання повісті.
Опера Дж. Девіса «Запорожці» одноактна. Звичайно, в таких тісних рамках не можливо вмістити всіх основних драматургічних ліній повісті (до порівняння: опера А. Берутті – 4 акти, М. Лисенка – 5 актів, П. Сокальського – 4 акти). Жанрове означення твору
– лірична драма. Героями опери є Тарас Бульба, Андрій (як представник польського табору!), Остап, польський генерал Галандович, полячка Софі та її служниця Роза. Головний акцент в опері робиться саме на лірично-любовної лінії сюжету. Так проявляється
романтична інтерпретація повісті: у конфлікті між почуттям обов’язку та коханням перемагає друге. Якщо у М. Гоголя це стало лише причиною головної колізії драми, то в опері
Дж. Девіса таким виглядає головний висновок.
Лібрето опери ігнорує історичну підоснову подій повісті. Опера відкривається сценою у палаці Дубна. Поляки представлені як голодний, знесилений та зневірений народ. Протягом всієї опери композитор багатогранно висвітлює саме польський табір під
час облоги міста. Музично-інтонаційна драматургія опери базується на двох лейттемах,
пов’язаних з характеристикою поляків: перша – патріотична, героїчна тема польського
народу, представлена через інтонації маршу, гімну та величного хоралу; друга – тема
кохання Андрія і Софі (наспівна, лірична слов’янського типу кантилена, витримана в
найкращих традиціях романтиків – Ф. Ліста, Е. Гріга, П. Чайковського).
Назва опери апелює до узагальненого образу запорозьких козаків. Це дещо виправдовує відсутність розгорнутого показу образу Тараса Бульби. Але, як виявляється при аналізі,
Бульба взагалі не має індивідуальної музичної характеристики. Його сольна партія займає
менше п’яти сторінок (з 89 сторінок клавіру)! Бульба лише двічі звертається до Андрія
з короткими репліками, і за другим зверненням – вбиває його. Важливим для розуміння
музично-інтонаційної концепції опери є той факт, що український табір і його головний
очільник Тарас Бульба не просто не мають індивідуальної музичної характеристики, а й
«підлаштовуються» під інтонації польського першого, героїчного лейтмотиву. В останній
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сцені опери, де козаки вриваються у ворота Дубна, лейттема поляків переінтоновується
з героїчної у ворожу, агресивну, негативну. Не дивно, що музично-інтонаційно складова,
яка супроводжує козаків, має негативне образне навантаження. Одна з приміток в лібрето – Cossack depredators – «запорозькі грабіжники»! Таким чином, український табір
представлений як розбійницька сила, яка гнобить польський народ, а від руки головного
героя М. Гоголя – Тараса Бульби – гине справжнє кохання.
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ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
УДК 811.111’36-112

Бабічева Н.О.
(Київ, Україна)

ДЕОНТИЧНА МОДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕКСПЛІКАТОР ІМПЕРАТИВНОЇ ВОЛІ
(на матеріалі творів У. Шекспіра)
У статті розглядається деонтична модальність та засоби її реалізації в ранньоновоанглійській мові на матеріалі творів У. Шекспіра. Підкреслюється важливість «деонтичної сили» як диференційного чинника, що репрезентує норму або веління особи й
зумовлює вираження деонтичної семантики. Здійснюється аналіз маркерів деонтичної
модальності, реалізація якої детермінована «імперативною волею» як особистісним
компонентом деонтичної сили.
Ключові слова: деонтична модальність, деонтична сила, імперативна воля.
This paper highlights the problem of deontic modality and its markers in Early Modern
English. The importance of «deontic force» as a differentiating factor representing either norm
or volition of a person is emphasized. Special attention is given to the realization of the deontic
semantic component of an utterance determined by «the imperative will» as a person-oriented
constituent of the deontic force.
Key terms: deontic modality, deontic force, imperative will.
В статье рассматривается категория деонтической модальности и способы ее
выражения в ранненовоанглийском языке. Подчеркивается важность понятия «деонтическая сила» как дифференцирующего фактора, представленного взаимодействием
нормативного и волевого компонентов. Особое внимание уделяется экспликаторам деонтической модальности, реализация которой детерминирована «императивной волей»
как личностным компонентом деонтической силы.
Ключевые слова: деонтическая модальность, деонтическая сила, императивная
воля.
Останні десятиріччя позначені спрямованістю лінгвістичних студій на виявлення
природи універсальних мовних категорій, до яких, безперечно, належить модальність [1:
54; 2: 281; 3: 57]. У цьому зв’язку ми вдаємося до аналізу одного з різновидів модальних
значень, а саме – деонтичної модальності (від грець. deon – обов’язок, правильність) та
засобів її експлікації в ранньоновоанглійській мові.
Дослідження цієї категорії неможливе без залучення концептуальних засад інших
дисциплін, у тому числі логіки та філософії. У річищі зазначених наук було закладено
підвалини вивчення деонтичної модальності як категорії некласичної логіки, пов'язаної
з поняттями «обов’язково», «заборонено», «дозволено», «байдуже» [4: 5; 5; 6]. Скориставшись надбаннями логічної та філософської думки, сучасна лінгвістика запропонувала
свої способи визначення та дослідження деонтичної модальності.
© Бабічева Н. О., 2009
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Деонтична модальність та мовні засоби її маніфестації неодноразово ставали предметом аналізу у філологічних студіях. Вивченню цієї категорії в порівнянні або протиставленні до інших видів модальних значень присвячено чимало праць вітчизняних та
зарубіжних лінгвістів [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Також наявні розвідки, завданням яких
було відокремлене дослідження деонтичної модальності. Деонтична модальність у них
розглядалася на підґрунті взаємодії норми та оцінки [15]; з точки зору мовця, його деонтичної картини світу та деонтичних настанов [16; 17; 13]. Попри наявність ґрунтовних
розробок, присвячених деонтичній модальності, окремі питання й проблеми потребують
подальшого уточнення, що зумовлює актуальність цієї статті.
Деонтичну модальність розглядаємо як певну ознаку «стану світу» Р, що характеризується в контексті деонтичних модальних понять «дозволено», «заборонено»,
«обов’язково», а також введеного нами додаткового «прийнятно». Інтерпретація Р в аспекті виділених понять спричиняється існуванням деонтичної сили. Деонтична сила F
як діагностичний чинник, що зумовлює реалізацію досліджуваної семантики, може бути
представленою велінням особи (мовця, а також третьої особи, волю якої мовець проголошує) або нормою, спрямованою на регуляцію стану світу Р [10: 146; 9: 125; 13: 683; 12:
272; 18: 170]. У разі детермінованості деонтичної характеризації висловлювання велінням особи, реалізована семантика позначена спрямованістю на регулювання поведінки
одного з учасників комунікації, що дає підстави говорити про її директивний (проте,
необов’язково перформативний) характер [19: 51 – 52].
Метою цієї статті є дослідження вираження директивного компонента деонтичної семантики на матеріалі ранньоновоанглійської мови. За об’єкт аналізу в статті обрано особливості реалізації деонтичної семантики в мові досліджуваного періоду, а предметом
розгляду є засоби маніфестації деонтичних модальних значень директивної природи.
Дослідження деонтичних станів світу, поява яких зумовлюється волевиявленням
мовця, вимагає введення спеціального поняття, яке б поєднувало виражені цілою низкою засобів вияви волі мовця або особи (осіб), від імені яких він виступає. Пропонуємо
ввести термін «імперативна воля» на позначення спрямованого на «іншого» або на себе,
індивідуального або колективного (групового) веління особи (осіб). У разі реалізації веління в площині «джерело імперативної волі» vs. «адресат» вони обов’язково виступають
як носії певних ієрархічно протиставлених соціальних статусів або ситуативних ролей,
що наділяють перше відповідними правами, а другого – обов’язками. Спрямованість дії
імперативної волі мовцем на самого себе реалізує ситуацію самозобов’язання, висвітлює нормативний компонент деонтичної сили, пов’язаний з моральним або службовим
обов’язком. Пор. приклади (1) – (2):
(1) CONSTABLE. Sir, the Dukes pleasure [герцог як джерело імперативної волі], is that
you keepe Costard safe, and you must let him take no delight, nor no penance [адресат імперативної волі; деонтичне поняття, виражене дієсловом must; потенційна ситуація, реалізація якої вимагається], but hee must fast three daies a weeke: for this Damsell, I must keepe
her at the Parke, shee is alowd for the Day-woman [адресат імперативної волі; деонтичне
поняття, мовним експлікатором якого є дієслово allow; комплемент, що характеризується
еліптичністю й розгортається до нефактивної ситуації «having a day-woman»]. Fare you
well (Love’s labour lost, 431 – 435).
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(2) HERMIA. Keepe word Lysander we must starue our sight, from louers foode [адресат,
представлений «інклюзивним» we, що передбачає включення як мовця, так і слухача
в ситуацію; модальне дієслово як експлікатор облігаторності; потенційна ситуація], till
morrow deepe midnight (Midsummer Night’s Dream, 235 – 236).
Лексеми «імперативний» та «воля»» здобули широкого застосування як терміни різних наук, що спричиняє певну дезорієнтацію та дифузність змісту запропонованої нами
номінації. Експлікаторний потенціал цього словосполучення, на наш погляд, відбивається
в разі звернення до етимології кожного з його компонентів: 1) пізн. лат. imperātiv (us) є континуантом лат. imperātus (pp.) від imperare «наказувати, накладати (зобов’язання), давати
команду», що складається з префіксу im < in зі значенням «спричиняти» та parāre «намагатися отримати», «готуватися», «обладнувати». Лат. суфікс –ivus, за допомогою якого
утворювалися прикметники, відповідає семі «той, що відноситься; той, що має природу»
[AHDEL; ЭСРЯ]. Таким чином, внутрішня форма лексеми «імперативний» включає до
свого складу такі семантичні компоненти як «каузація певної дії», а також «той, що має відношення до наказів, має зобов’язуючу природу»; 2) семантика лексеми «воля» пов’язана
з чергуванням голосних у дієсловах «веле́ть», «довле́ть» [ЭСРЯ] (пор., і.-є. основи wel«бажати, хотіти» співвідноситься з дв.-інд. vrṇāt́ i (vrṇītḗ) «віддавати перевагу», váras
ч., ср. р. «бажання»; з лит. vélti, pavelti «хотіти, дозволяти», pavelt «він бажає», pavelmi
«я бажаю» ) [ЭСРЯ; AHDEL; OED]. Константою, що виявляється в семантиці більшості
континуантів і.-є. wel- (наприклад, дв.-англ. willa «бажання, сила» від двн.-герм. *wil(l)jan,
дв.-сакс. williu «я хочу», лат. volo, volt, vult, velle «хотіти») є сема «бажання», «воління»,
що може мати внутрішній характер і зумовлювати поведінку його «контейнера» або зовнішню спрямованість на регулювання поведінки інших. Наказовий, регулятивний характер волі підкріплюється статусом, владою та авторитетом того, хто її реалізує.
Отже, посилаючись на етимологію компонентів терміна «імперативна воля», у нашому дослідження ми будемо використовувати його на позначення волевиявлення однієї
особи, спрямованого на «іншого» – адресата або на себе з метою каузації певної дії, виконання якої є обов’язковою або дозволеною. Зобов’язуючий або пермісивний характер
веління зумовлюється низкою екстралінгвістичних, прагматичних чинників (мовець та
його соціальний статус, комунікативна інтенція мовця, ситуація спілкування та ситуативні ролі комунікантів), отримує більшу або меншу міру прозорості представлення в
деонтичній ситуації. Імперативна воля, з одного боку, витупає в якості діагностичного
чинника, що зумовлює деонтичну інтерпретацію стану світу; з іншого – деонтичні ситуації, у яких реалізується директивний компонент досліджуваної семантики, є експлікаторами імперативного веління.
Маніфестанти деонтичної семантики «станів світу», поява яких зумовлена впливом
імперативної волі як джерела деонтичної модальності, становлять низку різнорівневих
засобів, для кожного з яких виокремлюються свої особливості функціонування. Серед
них розглядаємо як основні:
1) модальні дієслова, що виступають у якості реалізаторів зобов’язуючого, дозволяючого та забороняючого потенціалу імперативної волі. Адресат веління та стан світу, що
характеризується в термінах деонтичних понять, також зазнають вербального представлення. Перший у вигляді суб’єкта висловлювання, другий – немодального компонента
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предиката, маніфестованого дієсловом або імпліцитно присутнього в ситуативному
контексті. Джерелом імперативної волі виступає мовець (3) або третя особа, речником
якої він є (4).
(3) GENTLEWOMAN. That Sir, which I will not report after her. DOCTOR. You may to me
<…> (Macbeth, 2108 – 2110).
(4) AENEAS. <…>We must giue vp to Diomeds hand the Lady Cressida. TROYLUS. Is it
concluded so? AENEAS. By Priam, and the generall state of Troy, they are at hand, and ready
to effect it (Troilus and Cressida, 2320 – 2330).
Висвітлення соціального статусу або ситуативної ролі джерела імперативної волі в
реалізації деонтичного компонента висловлювання з модальними дієсловами має уточнюючий характер (5).
(5)MOUNTIOY. Thus sayes my King <…> consider of his ransome, which must proportion
the losses we haue borne, the subiects we haue lost <…> So farre my King and Master; so
much my Office (Henry V, 1568 – 1586).
Додатковим маркером деонтичної семантики, що почасти набуває реалізації в різних
синтаксичних позиціях, виступає характеризація висловлювання як такого, що відповідає команді, вимозі, дозволу тощо (6).
(6) ENGLAND. If Duke of Burgonie, you would the Peace <…> you must buy that Peace
with full accord to all our iust demands <…> (Henry V, 3055 – 3066).
2) немодальні предикати, поєднані на тлі наявності в їх семантичній структурі сем
«пермісивність» або «облігаторність». Серед них як окремі підгрупи виділяємо:
2а) подієво-зорієнтовані дієслова соціальної активності та інституціональні дієслова
(у термінах Ш. Баллі – verba voluntatis) на зразок charge, command, permit.
Стани світу, деонтичний компонент семантики яких реалізується через verba voluntatis,
позначені варіативністю синтаксичних конструкцій, часової локалізованості та різняться за
джерелом імперативної волі (пор. (7) – (9)). Утім, розбіжності не впливають на реалізацію
ними деонтичної семантики та на можливість характеризації кожного з цих станів світу як
дозволеного, забороненого або обов’язкового залежно від лексичного значення дієслова.
(7) KING.<…> He is our subiect (Mowbray) so art thou, free speech, and fearelesse, I to
thee allow (Richard II, 120 – 128).
(8) ELIANOR. I prethee goe, and take me hence, I care not whither, for I begge no fauor;
onely conuey me where thou art commanded (Henry VI, ii, 1267 – 1273).
(9)ORLANDO> <…> my father charg’d you in his will to giue me good educati-on <…>
(As you like it, 67 – 74).
2b) імена на позначення актів дозволу, заборони, зобов’язання, команди, наказу на
кшталт command (n.) «наказ, команда», order (n.) «наказ», permission (n.) «дозвіл» та ін.
Вони вживаються як компоненти прийменникових конструкцій, варіативних у плані синтаксичних та семантичних ролей; виступають у ролі об’єкта в дієслівних фразах, що
почасти є змістовними еквівалентами відповідних дієслів; функціонують у складі речень
ідентифікації, які в пре- або постпозиції до відособлено реалізованого стану світу характеризують його як обов’язковий, дозволений, заборонений. Див. приклади (10) – (13):
(10) KING. Is Clarence dead? The Order was reuerst. RICHARD. But he (poore man) by
your first order dyed <…> (Richard III, 1213 – 1216).
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(11) KING. <…>We charge you in the Name of God take heed: for neuer two such
Kingdomes <…> Vnder this Coniuration, speake my Lord <…> that what you speake, is in
your Conscience washt, as pure as sinne with Baptisme (Henry V, 156 – 179).
(12) KING. <…> sir <…> You haue good leaue to leaue vs. When we need your vse and
counsel, we shall (Henry IV, i, 336 – 343).
(13) GENTLEWOMAN. <…> she ha’s light by her continually, ‘tis her command (Macbeth,
2115 – 2116).
3) імперативні конструкції з іллокутивною силою «наказу», «дозволу», вербалізація яких відбувається в комунікативних ситуаціях, позначених ієрархічно зумовленими
стосунками між комуні кантами, вираженими лексичними засобами або виведеними з
контексту. Порівняймо (14) – (15):
(14)BAPTISTA. <…> [ Enter a Seruant] Sirrah, leade these Gentlemen to my daughters,
and tell them both these are their Tutors <…> (The Taming of the Shrew, 972 – 978).
(15) HENRY. <…> Thou factious Duke of Yorke descend my Throne, and kneele for grace
and mercie at my feet, I am thy Soueraigne (Henry VI, iii, 80 – 86).
Імперативна воля є закодованою в семантичній структурі імператива як конструкції
на позначення волевиявлення. ЇЇ характер (зобов’язуючий, дозволяючий, забороняючий)
може іноді зазнавати експліцитної реалізації в найближчому контексті за допомогою модальних дієслів, предикатів типу verba voluntatis тощо. Наприклад, ілюстрація (16):
(16) CADE. Away with him, and do as I command ye: the proudest Peere in the Realme
<…> (Henry VI, ii, 2751 – 2758).
4) бездієслівні команди з імплікованим дієсловом руху. Позначені відсутністю вербального представлення джерела імперативної волі, слова-експлікатора деонтичного модального поняття та, частково, пропозитивного змісту, подібні конструкції вимагають
звернення до контексту з метою їх інтерпретації (див. приклад (17)):
(17) LEONTES. On your Allegeance, out of the Chamber with her <…> away with her (A
Winter’s Tale, 1049 – 1052).
Виділені вище групи маніфестантів розглядаються нами як основні засоби експлікації деонтичних ситуацій, семантика яких зумовлюється наявністю в їх складі
зобов’язуючого, дозволяючого або забороняючого веління – імперативної волі.
Необхідним є вичленення й додаткових – комплементарних – маркерів, що не виражають досліджувану нами семантику самі по собі, проте, дозволяють уникнути дифузності
змісту, спричиненої багатозначністю предикатів на зразок charge, поліфункціональністю
модальних дієслів, імперативів. До додаткових засобів вираження деонтичної семантики
ми зараховуємо різноманітні способи експлікації джерела імперативної волі як особи наділеної владою, авторитетом, властивими її соціальному статусу правами та обов’язками.
Так, у прикладі (18) джерело імперативної волі в синтаксичній ролі суб’єкта реалізується за допомогою лексеми father (n.), референтом якої виступає чоловік, що має
дитину або дітей, наділений авторитетом, а також певною владою над дітьми та їхнім
життям завдяки своєму статусу. Саме статусною характеристикою суб’єкта зумовлюється вираження «пермісивності» як одного з компонентів у семантичні структурі лексеми
consent (v.) (пор., наприклад, *your servant has consented that we shall be married). Дієслово consent є континуантом двн.-фр. consentir, лат. consentire «відчувати разом» (преф.
80

com- «з, разом за» + sentire «відчувати»). Із семи «спільне відчуття», вочевидь, іще до
появи в англійській мові (близько 1225 р.) розвинулося значення «погодження, надання
дозволу» [OED]. Таким чином, основним засобом експлікації деонтичної модальності в
ілюстрації (18) виступає дієслівна група в позиції предиката зі значенням «пермісивності», що змальовує дескриптивний компонент висловлювання й зумовлює його модальну
характеристику за допомогою деонтичного поняття «дозволено».
(18) PETRUCHIO. <…> your father hath consented that you shall be my wife; your dowry
greed on, and will you, nill you <…> Thou must be married to no man but me (The Taming of
the Shrew, 1146 – 1154).
Інтерпретація цього висловлювання також залежить від урахування чинників екстралінгвістичної природи, що належать до загального багажу знань й репрезентують затемнений нормативний компонент висловлювання. Так, відомо, що норми «пошана до батьків», «підпорядкування батьківській волі», «обов’язок доньки / сина перед батьками»
за всіх часів займали важливе місце в системі регулятивних правил. Про наявність цих
норм свідчить матеріал нашого дослідження, що експлікує можливість вживання лексем
duty, obedience, bond, obligation як маркерів відповідних норм у таких словосполученнях
та ситуаціях: bond of childhood (Lear, 1455); I <…> spoke with how manifold, and strong a
Bond the Child was bound to’th’ Father (Lear, 982 – 984); I will respect thee as a Father <...>
(Winter’s tale, 578 – 579) тощо.
В ілюстрації (19) вербальне представлення джерела імперативної волі за допомогою
конструкції in your Maiesties behalfe надає вимозі, вираженій предикатом demand, вагомості, валідності, підкріплює її зобов’язуючий потенціал.
(19) HOTSPURRE. He question’d me: Among the rest, demanded my Prisoners, in your
Maiesties behalfe (Henry IV, i, 369 – 370).
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що реалізація директивного компонента деонтичної семантики детермінується впливом імперативної волі – вольового, особистісного
складника деонтичної сили. Маніфестанти досліджуваної семантики розподіляються на
дві групи: основні, до яких належать модальні дієслова, лексеми, у семантичні структурі яких наявні директивні значення «облігаторності» або «пермісивності», імперативні
конструкції з іллокутивною силою дозволу або наказу, певна група бездієслівних команд.
Додатковими засобами, що зумовлюють реалізацію деонтичної модальності, виступають
різноманітні способи експлікації статусу комунікантів. У своїй взаємодії основні та додаткові маркери директивного компонента деонтичної семантики функціонують з метою підсилення, уточнення значень одне одного. Деонтична модальність виступає експлікатором
імперативного веління й зумовлюється його наявністю в складі деонтичної ситуації.
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(Кривий Ріг, Україна)
ТОНАЛЬНІСТЬ ЯК ТЕКСТОВА КАТЕГОРІЯ

В статье обосновывается статус тональности как текстовой и модальности как
логико-грамматической категории. В качестве составных категории тональности
рассматриваются отдельные тона: основной, являющийся носителем идеи произведения, и локальные тона, которые подчинены детерминанту. Разнообразие тонов составляет полифонию текста, которая является суммарной тональной характеристикой.
Ключевые слова: тон, тональность, модальность, полифония.
In the focus of the author’s attention there are differences between two linguistic categories
– tonality as a textual category and modality as a grammar category. Separate tones are
examined in the capacity of constituents of the category of tonality: the basic tone that reflects
the idea in a piece of fiction and local tones that are subordinate to the tone-determinant. The
variety of tones makes up the polyphony of the text which is the total tonality characteristics.
Key words: tone, tonality, modality, polyphony.
Загальнофілологічна тенденція до антропоцентричності в контексті з дослідженням
прагматико-комунікативного аспекту мови зумовлює посилений інтерес до вивчення
основних текстових категорій, серед яких провідне місце, на думку багатьох дослідників, посідає тональність.
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Лінгвістика тексту в її категоріальній іпостасі на даному етапі досліджень переживає
період екстенсивного розвитку, суть якого полягає в не завжди достатньо обґрунтованому збільшенні числа текстових категорій шляхом піднесення до їхнього рангу окремих
ознак тексту, на що неодноразово зверталась увага багатьох мовознавців [4; 9 та ін.].
Відтак термінологічно коректне обґрунтування й таксономічна впорядкованість таких
текстових феноменів як модальність і тональність становить завдання пропонованого
дослідження, а його актуальність витікає з засадничих принципів антропоцентричної
парадигми в лінгвістиці.
Предтеча сучасної лінгвістики тексту – граматика тексту –традиційно застосовувала відповідний термінологічний апарат; а відтак логіко-граматичні категорії в
деяких мовознавчих розвідках сучасності [12; 14] механічно транспонуються на текстовий рівень, що, на думку деяких мовознавців [6; 9; 10], не завжди правомірно і
призводить до термінологічної аберації.
Так, Є.В. Милосердова зокрема вважає неправомірним широке трактування модальності «...коли в її сферу включаються всі засоби вираження емоцій, почуттів людини,
починаючи з афіксів і закінчуючи лексикою...» [10: 26-27]. Цитуючи В.В. Виноградова
[цит. за 10: 27], «…необхідно проводити принципово чітку грань між різними емоційними формами вираження реакцій на дійсність та модальною оцінкою відношення висловлювання до дійсності», Є.В. Милосердова розцінює широке трактування модальності
як нерозуміння ідей В.В. Виноградова, що призводить до ототожнення модальності й
емоційності, що, на думку авторки, не завжди правомірно: «Модальність, яка охоплює
всю тканину людського мовлення, тим не менш не повинна розглядатись як метамовна
категорія. За її межами [...] залишаються такі категорії як емоційність та експресивність,
які тільки частково пов’язані з мовним вираженням...» [10: 177].
Слід зазначити, що розмежування таких понять, як «модальність», «емоційність»,
«емотивність», «акцентуація», «експресивність» є одним із найбільш дискусійних питань
у мовознавстві. Модальність не може виступати категоріальним центром, об’єднуючи всі
вище зазначені поняття й категорії.
Термінологічно більш обґрунтованим на текстовому рівні, враховуючи емоційнооцінний аспект, видається категорія «тональність», що спорадично згадується в працях
Б.О. Кормана [8], М.Б. Храпченка [15], Г.Я. Солганіка [13], Ф.С. Бацевича [1] та інших
філологів. Подальші дослідження тексту засвідчили перспективність та обґрунтованість
саме цього терміну в першу чергу для передачі емоційно-оцінного аспекту тексту.
Сталою тенденцією в сучасних дослідженнях є експансія музичної термінології в
лінгвістичний узус: алегро, каданс, леґато, стаккато, тон, тональність як алюзія на античні часи, коли музика, танець і декламація існували в синкретичній єдності. Проте було
б дещо спрощеним вбачати в цьому явищі тільки данину античній традиції; його причинами слід вважати експансіонізм та експланаторність як одні з основних принципів
лінгвістичних студій сучасності. Суть процесу полягає у взаємообумовленості та взаємодії різних наукових парадигм, результатом чого є взаємозапозичення та взаємозбагачення. Виходячи з цього, застосування терміну «тональність» для позначення категорії
художнього тексту видається обґрунтованим з огляду на його естетичний статус, адже
художній текст – це насамперед продукт літератури як виду мистецтва.
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Дослідження тональності спочатку як окремого стилістичного засобу [5] пізніше
досягли якісно нового рівня – в 90-х роках ХХ століття тональність розглядається в
ранзі текстової категорії [2; 6; 9]. Спільним у всіх вищезазначених концепціях є те, що
тональність розглядається як інтегральна категорія, її складовими або ж субкатегоріями визначаються емоційність, інтенсивність, волевиявлення [9: 211] або конотація
на лексико-семантичному рівні та модальність на синтаксичному [6: 77]. Отже, співвідношення між тональністю та модальністю розглядаються як родо-видові, як між
частиною й цілим. Подібний також й інтенційно-прагматичний підхід до вивчення тональності в обох концепціях, тобто означена категорія розглядається як актуалізатор
читацького сприйняття, відображення емоційно-оцінної установки автора тексту. Тому
цілком логічним видається взаємозв’язок між тональністю й образом автора як феноменами художнього тексту.
Подальші дослідження тональності розвивались у напрямку її визначення як
функціонально-семантичної категорії [2; 6; 9]. На основі концепції М.М. Кожиної [7]
про польовий статус такого типу категорій, тобто розподіл мовних засобів, в залежності
від їх концентрації, на ядро, зону центру й периферії, Т.В.Матвєєва [9: 211] визначає поле
тональності як «сукупність вербальних, супрасегментних та невербальних мовних засобів, що несуть у собі ідею емоційно-вольових дій та взаємодії учасників діалогу», тобто
по суті текстова категорія тональності розглядається як метамовна, що правомірно.
Дискусійним є також питання про домінанту поля тональності. На думку деяких
дослідників [5] нею виступає лексика, інші [6] наголошують та однаковій пріоритетності як лексико-семантичного, так і синтаксичного рівнів. Наші дослідження творів
Курта Тухольського показали, що зону центру поля тональності становить синтаксичний рівень (ритм, засоби експресивного синтаксису тощо), лексико-семантичні засоби
(передусім тропи) складають зону центру, периферію – морфологічний рівень, отже
параметри поля тональності залежать, на нашу думку, від індивідуальної художньої
системи письменника.
Проілюструємо вище сказане на прикладі оповідання К.Тухольського «Хліб зі
сльозами», детальний аналіз якого був здійснений нами в статті [16: 229-232].
Засоби експресивного синтаксису в проаналізованому творі представлені парентезом,
різними тимапи повторів (Als er tot war, saßen nachher alle bei Tisch, gezwungenermaßen,
wie nach einer geschlagener Schlacht, nach einer Niederlage), асиндетоном (die Backen
kauen, die Kehle schluckt, die Hand umklammert irgend etwas Brotiges).
Зона центру категорії тональності представлена передусім тропами, зокрема перифразою (das Land der Trauer, das Gefäß des Schmerzens), метафорою (ins Land der
Trauer aufs Urlaub gehen, die Augen brennen), мейозисом (eine Nasenspitze weit), порівнянням (wie nach einer geschlagenen Schlacht).
Периферію поля тональності репрезентують нечисленні морфологічні засоби: дієслівні форми претерита й презенса (stöhnte, erfüllt), за допомогою яких створюється
ефект присутності, а разом з тим і дистанційованості, об’єктивної узагальненості й
опозиційності до категорії персонажів, вираженої неозначеними займенниками man,
jemand, alle, der eine, die andere.
Схематично модель поля тональності відображено на рис.1.
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Екстралінгвальними чинниками формування категорії тональності виступають емоції та емоційна оцінка; проектуючись на текстову тканину, вони зумовлюють виникнення
експресивних мовних реакцій, що відповідають тональній будові тексту [6: 39-79].
Відповідно кожен літературний рід має свою специфічну тональну будову, систему
тональних характеристик. Складовими категорії тональності є окремі тони: основний,
що є носієм ідеї твору, та локальні, підпорядковані детермінанту. Локальні тони, як
правило, належать до одного й того ж спектру, що і тон-детермінант, увиразнюючи та
інтенсифікуючи його звучання. Проте в окремих випадках (тональності гумористичносаркастичного спектру, яким притаманна амбівалентність) виникає контрастування різноспрямованих тонів, протилежних щодо основного, як правило, приналежних до інших
тональних спектрів.
Визначальну роль при цьому відіграє також оповідна перспектива. Так, у текстах з розповідачем його інтенція збігається з авторською, у відповідності з цим основний тон контамінує локальні, що увиразнюють, інтенсифікують його звучання, цілком дублюючи його
або надаючи йому додаткових відтінків. Як правило, основний та локальні тони належать
одному спектру. У текстах, де формальним актуалізатором образу автора виступає оповідач, простежуються дві різноспрямовані тенденції: інтенція оповідача тотожна авторській,
або ж антагоністична, що спричинює розмаїття тонів, контрастних щодо основного. У цьому випадку тон-детермінант та локальні тони представляють різні тональні спектри.
Розмаїття тонів складає поліфонію тексту, що є сумарною тональною характеристикою. Інтегративна роль поліфонії полягає у її властивості об’єднувати окремі щаблі тональної конструкції, забезпечуючи її цілісність: «Поліфонія тексту об’єднує окремі тони
локального значення й тональності, вона представлена в діалектичній єдності інтенціонального й звучащого. Розмаїття тонів тексту, що відбивають розмаїття емоційних тонів,
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емоцій, почуттів, настроїв, афектів, пристрастей мовними засобами на основі оцінки,
складають поліфонію тексту» [6: 78].
Формальним компонентом категорії тональності виступає ритм, він забезпечує цілісність та композиційну завершеність художнього твору. Водночас, не маючи власного
плану змісту, ритм відноситься до паравербального рівня, увиразнюючи значення мовних одиниць та надаючи їм додаткових відтінків. Основними функціями ритму як конституента експресивності є доповнення та акцентуація.
Підсумовуючи вищесказане, можна виявити певну константу в сучасних концепціях
тональності як текстової категорії:
• визначення тональності як функціонально-семантичної категорії;
• обгрунтування польового статусу тональності;
• інтегральний характер тональності.
Визначаючи інтегральний характер тональності, назвемо її облігаторною категорію
художнього тексту, що відбиває прагматико-комунікативний потенціал літературного
твору й об’єднує мовні засоби всіх рівнів з метою актуалізації естетичної функції.
Перспективи подальших досліджень категоріального апарату тексту полягають передусім у встановленні взаємозв’язків між окремими текстовими феноменами й підсистемами, їхній таксономічній упорядкованості та термінологічно коректному обґрунтуванні,
а також у вивченні принципів взаємодії. Так, зокрема, наші дослідження прозових творів
К. Тухольського дали змогу встановити, що тональність тісно пов’язана з категорією образу автора. Лінгвістичним механізмом їхньої взаємодії є поліфункціональність мовних
засобів, за допомогою яких реалізуються вищезазначені текстові феномени.
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СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ ТА ТЕМАТИЧНОГО РОЗГОРТАННЯ
ТЕКСТУ ПРОПОВІДІ
Стаття присвячена аналізу особливостей композиційної побудови текстів англомовних протестантських проповідей. Виділяються композиційні частини проповіді та
розглядається взаємозв’язок тематичного розгортання проповіді з її поділом на композиційні субтексти.
Ключові слова: композиція, тема, тематичне розгортання тексту.
The article presents the analysis of the composition peculiarities of English protestant
sermons. The compositional parts of the sermon are distinguished. The correlation between the
thematic development and compositional subtext division of the sermon is studied.
Key words: composition, theme, thematic text development.
В статье представлен анализ композиционного строения текстов англоязычных
протестантских проповедей. Выделяются композиционные части проповеди, а также
рассматривается взаимосвязь тематического развертывания проповеди с её делением
на композиционные субтексты.
Ключевые слова: композиция, тема, тематическое развертывание текста.
Предметом постійної уваги лінгвістичних досліджень традиційно виступає схема
структурного упорядкування тексту, тобто композиція тексту. В лінгвістиці тексту поняття
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композиції пов’язане з процесами розчленування текстового континууму на змістові сегменти, які утворюють інформаційні блоки, та об’єднання інформації всередині кожного
сегмента та блока, а також, між блоками в складі текстового цілого [1; 2; 3]. Композиція
є групуванням елементів змісту за визначеною схемою, яка створює «каркас, на якому
тримається текст» [4: 178].
Динамічний підхід В. В. Виноградова до композиції близький до комунікативного
підходу риторики. Композиція визначається як побудова, співвідношення, взаємне розміщення частин тексту, за допомогою якого адресант керує увагою адресата таким чином,
що ці частини сприймаються як єдине ієрархічне ціле, де кожному компоненту приділяється увага, яка відповідає значимості, обумовленій комунікативною установкою [5].
В рамках категоріально-текстової концепції Т. В. Матвєєвої категорія композиції також
тісно пов’язана з категорією теми. Якщо тема − це узагальнений предмет обговорення,
смислове ядро тексту, його узагальнений зміст [6], то композиція − «це форма вираження
та розвитку теми» [7: 6], спосіб її структурування. Поділ теми на підтеми та утворення
тематичного «дерева» тексту, яке ускладнене тематичними модифікаціями і додатковими
включеннями, дає можливість говорити про формування композиційних фрагментів та
блоків з формально вираженими показниками їхньої відносної смислової самостійності
та, разом з тим, текстової єдності. Динамічний підхід обумовлює розгляд даних компонентів як послідовності, яка співвідноситься із задумом автора та метою впливу на
адресата тексту. У сугестивній комунікації велика увага надається дотриманню черговості певних дій, які зумовлюють природне сприйняття сугестивно маркованого повідомлення [8: 19]. Тобто, аналіз композиції тексту як дотримання певної послідовності при
розподілі матеріалу та розкритті теми, має неабияке значення при дослідженні процесу
реалізації впливу на адресата.
Метою цієї статті є аналіз особливостей композиційної побудови текстів англомовних протестантських проповідей з використанням динамічного підходу. Мета передбачає вирішення конкретних завдань: виділити композиційні частини проповіді,
з’ясувати їх функціональне призначення, розглянути взаємозв’язок тематичного розгортання проповіді з її поділом на композиційні субтексти. Матеріалом дослідження
стали тексти проповідей пасторів англіканської церкви, загальним обсягом 200 000
слів [9; 10; 11].
У гомілетиці визнаною вважається чотирьохчастинна схема побудови проповіді: вступ, метою якого є налаштувати адресата на слухання та ввести його в тему
проповіді; виклад, мета якого − обґрунтування головної думки або теми проповіді,
розкриття її смислу; морально-повчальна частина, мета якої зробити моральні висновки з викладу; та заключна частина, яка служить обрамленням та завершує виступ проповідника [12: 166]. При розгляді основних композиційних частин проповіді
уваги заслуговують також заголовок та зачин. Отож, композиція проповіді має такий
вигляд: заголовок − зачин − вступна частина − основна частина (виклад − моральноповчальна частина) − заключна частина − кінцівка. Композиційні частини тексту
проповіді виділяються на основі їхнього наповнення та першочергового завдання,
яке вирішує проповідник на шляху до реалізації комунікативної мети − здійснення
релігійно-мотивованого впливу (Рис. 1).
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Рисунок 1. Композиція тексту проповіді
Композиція проповіді відображає послідовність комунікативно-пізнавальних процесів адресата. Адже, для сприйняття тексту проповіді, спочатку необхідно привернути
увагу адресата, викликати інтерес до змісту проповіді, потому підвести до рішення або
сформувати погляди адресата. Після цього можливий заклик читача до дії, порада як
здійснити вчинок, до втілення котрого адресат вже підготовлений. Кожна частина композиції відрізняється мовним інструментарієм, структурними засобами, специфікою мовленнєвих форм і способів викладу.
В заголовку часто формується тема проповіді, наприклад: «The word on divorce and
remarriage». Нерідко зустрічаються заголовки, які у метафоричній формі містять лише
натяк на можливу тему проповіді, наприклад: «The Church of Living Dead». Такі заголовки привертають увагу аудиторії, стимулюють думки адресата щодо можливого змісту
проповіді. Іноді в якості заголовка виступає цитата з Біблії, наприклад, «This God − Our
God and Guide. Psalm 48:14». Деякі проповідники залишають проповіді без заголовка,
використовуючи для орієнтування номери біблійних віршів, на яких вони базуються.
Досить часто тексту проповіді передує зачин (епіграф) − початковий, невеликий за
об’ємом фрагмент проповіді, який вживається з метою емоційно налаштувати аудиторію
на сприйняття. У проаналізованих проповідях зачин найчастіше представлений словами
зі Святого Письма, наприклад: «The last enemy to be overcome is death» (I Cor 15.26), «Take
nothing for the journey» (Mk. 6.8), «O taste and see that the Lord is good: blessed is the man
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that trusteth in Him.» Psalm 34:8. Спостерігаються і такі види зачину як молитва − «In the
name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen», святковий зачин − «Alleluia!
Christ is risen!». У письмовій формі передачі зустрічається коротка анотація, яка містить узагальнений зміст проповіді, наприклад: «In his Christmas sermon at Canterbury
Cathedral, the Archbishop of Canterbury says that one of the lessons of the coming of Christ
is that people shouldn’t waste time waiting for larger-than-life heroes to bring comprehensive
and total solution to the ills of the world.»
Вступна частина проповіді виконує, передусім, функцію встановлення контакту. Мета
цієї частини − заволодіти увагою та зацікавити аудиторію, підготувати її до сприйняття
слів пастора, встановити емоційний контакт між священиком та аудиторією. Вступом
проповіді переважно слугує невелика історія-притча або розповідь про події з життя,
які сприяють залученню аудиторії та спрямовують її думки у певному напрямку. Спостерігається часте використання і таких способів інтродукції, як цитування, риторичні
запитання, наведення фактів та статистики релевантних до основної ідеї проповіді.
Основну частину тексту проповіді складають виклад та морально-повчальна частина.
Виклад або інформативно-оповідна частина проповіді розкриває тему проповіді. Домінуючими способом викладу є розмірковування (переважно від конкретного до абстрактного), опис (часто образний) та оповідь. Розмірковування − це послідовність визначень,
суджень, умовиводів, логіка побудови яких розкриває внутрішній зв’язок понять, подій,
предметів в проповіді. Оповідь виконує ілюстративну функцію. Вона обмежується або
коротким викладом біблійних притч, або проповідник ділиться своїми життєвими спостереженнями, переповідає випадки з життя парафіян, коментує реальні події, або ж розповідає про вигадані чи гіпотетичні події. Характерною особливістю оповіді як способу
викладу в проповіді є драматизація. Опис характеризує явище через перечислення його
характеристик, якостей, особливостей та використовується переважно фрагментарно.
Морально-повчальна частина має чітко виражений дидактичний характер, її зміст наповнений євангельськими подіями, вчинками, висловами дійових осіб біблійної історії, коментуванням окремих фрагментів Святого Письма. Коментарі канонічних текстів супроводжуються роз’ясненнями-рекомендаціями. Викладені біблійні події та діяння трактуються
як взірець для наслідування. Активна комунікативна спрямованість у мовному плані виражена високою частотністю конструкцій з модальними значеннями необхідності, можливості, заклику до дії та несе інтенцію переконання через повторювану аргументацію.
У заключній частині підсумовується загальна картина сказаного, формулюються висновки. Саме заключна частина є емоційною вершиною проповіді. В більшості випадків
проповідь завершується закликом, наприклад: «As we await His second advent, let us choose
to forgive and trust God to bring about His purpose!» або ж словами Святого Письма, молитвою, чи побажаннями пастора. Тут найбільш яскраво експлікується мета проповіді.
Ритуальна кінцівка проповіді − слово-фраза «Amen (І буде так)». Цей найкоротший
фрагмент також можна вважати композиційним компонентом проповіді: слово Amen
віруючі вимовляють разом з проповідником, приймаючи та погоджуючись тим самим
з усім сказаним.
Схема структурного упорядкування тексту проповіді може бути уточнена шляхом послідовного простежування тематичного, тобто змістово-логічного, розгортання тексту
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проповіді. Категоріально-тематичний аналіз проповідей різного типу (катехитичних,
місіонерських, догматичних) показав своєрідність даного жанру, яка полягає у тематичній двоєдності проповіді. Тема проповіді одночасно містить в собі подійний компонент
(відображення реальної події, яка має значення для аудиторії в релігійному контексті)
та духовний компонент (представлення духовних цінностей християнства: віра, любов,
надія, спасіння, милосердя, покаяння, тощо, значення яких розкривається на матеріалі
подійної частини). Слід відмітити неоднорідність подійного компоненту теми проповіді, який включає представлення теми проповіді (християнське свято чи інша релігійна
або світська подія), розгортання біблійного сюжету (події пов’язані з життям, смертю та
воскресінням Христа чи з життям святих) та розгортання побутового сюжету (події реального щоденного життя, які осмислюються з релігійної точки зору). В тексті проповіді
автор за допомогою подійного компоненту теми підводить слухача до суті тексту − його
духовного компоненту (Рис. 2).

Рисунок 2. Компоненти теми проповіді
Композиція проповіді як лінійне розгортання її змісту типізується відповідно до загальних законів жанротворення. Найбільш актуальною є схема тематичного розгортання, при якій спочатку вводиться тема проповіді, тобто, вказується привід виголошення
проповіді, після чого розгортається відповідний біблійний сюжет. Далі здійснюється перехід до роз’яснення глибокого духовного змісту подій. Розгортання побутового сюжету
є факультативним та використовується в логічній структурі тексту в якості аргументу або
ілюстрації до аргументу. Закінчується проповідь композиційним блоком, в якому зливаються в одне ціле подійний та духовний компоненти теми.
Опишемо цю схему на прикладі проповіді Second Sunday of Easter, виголошену 19
квітня 2009 року жінкою-проповідницею С. Метз [10]. Проповідь починається з експлікації приводу виголошення проповіді, тобто з представлення теми: «We’re at that time
of year again. Easter Day is past and once more today we’re reading about Thomas, who
evidently just can’t believe Jesus has been raised from the dead.» Введення теми через мовленнєвий зворот today we’re reading є типовим для церковної проповіді. В рамках жанру
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проповіді вживаються також такі мовленнєві інтродукції, як today we are celebrating…,
today we are commemorating…, in the Gospel reading we have just heard, etc [9; 11]. Представлення теми характеризується ситуативністю, прямим сигналом якої слугує детермінант з темпоральною семантикою.
Перехід до розгортання біблійного сюжету здійснюється за допомогою композиційномовленнєвого маркера зв’язку з номінацією this story: «This story seems so simple.
Thomas wasn’t there when Jesus appeared to the apostles the first time – and when he heard
about that, he simply found it hard to fathom.» В текстах інших проповідей зустрічаються
this feast, this event, that happened, за допомогою яких початкова позиція змістового
фрагмента маркується як звернення до біблійної конкретики явища, яке є предметом
обговорення. Далі йде розповідь про біблійні події, які лягли в основу проповіді. Біблійна подія представлена слухачеві в її становленні та розвитку, автор переглядає
суттєві моменти через дії героїв, враховуючи при цьому драматичність розвитку дії.
Характерним для оповіді фрагменту є використання проповідником класичної схеми:
експозиція − зав’язка − розвиток дії − кульмінація − розв’язка. Оповідь організується
типовими засобами граматичного оформлення: використовуються дієслова теперішнього часу, обставини часу (first, then, after), темпоральні сполучники (when, while, as,
after that). В ході оповіді вказуються причинно-наслідкові зв’язки, використовуються
описові характеристики. При розгортанні біблійної теми широко використовуються
прийоми популяризації. Насамперед це прийом «питання − відповідь» як засіб діалогізації тексту, спосіб активізації уваги аудиторії. В біблійному композиційному блоці
широко використовуються цитати зі Святого Письма. Цитати свідчать про достовірність слів проповідника. Для релігійної громади вони є авторитетними та задають урочисту тональність мовленню.
Перехід до реалізації духовного компоненту теми відбувається на логічних засадах,
оскільки мета наступного композиційного блоку − роз’яснити біблійні події в діяльноморальному аспекті, вказати на їх роль в духовному розвитку людини. Даний блок в
тексті проповіді, що аналізується дає відповідь на конкретне запитання: So, what do
we do with this?, ця питальна конструкція може розглядатися як структурний сигнал
переходу до духовного компоненту проповіді. Можливими є і більш складні структури,
наприклад, застосовується група питань, кожне наступне з яких розвиває попереднє:
«Why does Scripture speak of these things to us? What does all this have to do with you and
with me? Is there any profit for us in knowing these things? Is not our only concern our own
place in God’s covenant and in the new heavens and earth? Why should we care that God
has made a covenant with His creation and that in fulfillment of the covenant all things will
be gathered in one in Christ?» Такий ланцюжок питань виконує власне композиційну
функцію, останнє питання окреслює проблемне поле наступного фрагменту тексту.
Характеристикою даного композиційного блоку є використання абстрактних лексем, які виражають духовні поняття (forgiveness, love, grace, faith, sin, etc.), наприклад:
«Forgiveness means we have to change our attitudes and our actions toward those who
sinned against us.»; «We are called to love our neighbor indeed as citizens of the kingdom
of heaven and as those who represent the cause of God’s kingdom right in the midst of the
world. But that love manifests itself, you see, in only one way in all our contact with those
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about us, and that is this: We love you so much that we want you to believe in the true God
and worship him. That’s love. That’s the highest expression of love. And that love ought to
characterize God’s people.»
Перехід до заключної частини, яка в проповіді має характер висновку-настанови,
відбувається за допомогою логічного сполучника so. Нерідко мовленнєвим сигналом композиційно-тематичного переходу слугують звертання до аудиторії, наприклад:
«Beloved!», «Dear sisters and brothers». Цілісність даного композиційного фрагменту та,
разом з тим, його своєрідність проявляються в експлікації заклику, в проаналізованому
тексті у заклику до розповсюдження християнської віри: «...we should also learn from his
story that, as a community, we have the responsibility to share the story we’ve been told and to
be a strength to each other and to those around us.»
Експлікація виділених компонентів теми в проповіді досить чітко співвідноситься з
композиційним членуванням (Рис. 3).

Рисунок 3. Співвідношення композиції та тематичного розгортання проповіді
Представлення теми проповіді відбувається у вступній частині, завершується вона
факультативно в заключній частині проповіді; розгортання біблійного сюжету та духовний компонент теми складають «каркас» тексту, злиття подійного та духовного компонентами теми формує заключну частину. Така модель ґрунтується на дидактичних засадах: рух від мотиву до причини, від поверхнево-подійного до глибинно-змістового рівня,
від інформування до впливу відповідає руху від простого до складного, від конкретного
до абстрактного, і, зрештою, від чужого до особисто сприйнятого, свого.
Акцент на прагматичному аспекті композиційного членування проповіді дозволяє
твердити, що представлення теми є важливим в організації ситуації спілкування: привід
для духовного спілкування пов’язується з сьогоденням на основі релігійного календаря.
Подійний біблійний компонент стимулює емоційне уявлення про подію, вводить адресата
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у сакральну сферу. Розкриваючи біблійні події, проповідник наближує духовний світ до
слухачів, вводить їх у сферу високої духовності через безпосереднє сприйняття (відомо
про силу впливу оповіді на основі її наочності та активності дій, які передаються). За
допомогою розгортання біблійного сюжету наочно задається ідеальна модель поведінки,
базована на принципах етики [14: 575].
Духовний компонент теми передбачає аналіз біблійної події, розтлумачення її смислу.
Мета проповідника − вивести адресата на рівень раціонально-духовних узагальнень, протиставити сакральний та світський світ, вказати на причини (гріхи), які перешкоджають спасінню людини, а, головне, вказати шляхи поборення гріховності. В заключній частині, де
подійний та духовний компоненти теми зливаються, мета автора − закликати адресата до
виправлення, спонукати до зміни свого духовного світу заради спасіння. Для текстів проповідей визначальним є духовний композиційно-тематичний блок з повчанням, до того, саме
заключний настановчий фрагмент цього блоку є жанротвірним: без нього проповідь перетворюється в бесіду на духовну тематику [13: 11]. Подійний тематичний блок посідає важливе
місце у власне структурному відношенні: він характеризується функцією обрамлення.
Таким чином, композиція проповіді будується в співвідношенні не лише з загальним тематичним розгортанням, взаємозв’язком подійного та духовного компонентів
теми, але й з урахуванням характерної для цього жанру авторської інтенції – здійснення
релігійно-мотивованого впливу на адресата. Проповідь формується, по-перше, рухом від
подійного компоненту теми до духовного, по-друге, рухом від створення бази настанов
до вербалізації релігійно-морального повчання.
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНА ПІДПАРАДИГМА КОСМОНІМІВ У
ХУДОЖНЬОМУ ІДІОЛЕКТІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА
У статті аналізуються особливості функціонування космонімів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала. Розглядаються конотaтивні відношення космонімічної лексики. Визначається роль контексту в емоційно-образній трансформації досліджуваних одиниць.
Ключові слова: космоніми, художній ідіолект, конотація, контекст, лексико-тематична
підпарадигма.
В статье анализируются особенности функционирования космонимов в художественном идиолекте Евгения Гуцало. Рассматриваются коннотативные отношения
космонимической лексики. Показывается роль контекста в эмоционально-образной
трансформации изучаемых единиц.
Ключевые слова: космонимы, художественный идиолект, коннотация, контекст,
лексико-тематическая подпарадигма.
The article analizes the peculiarities of cosmonyms functioning in Yevhen Hutsalo’s belleslettres idiolect. It also considers connotalive meanings of the cosmonymic lexics. Apart from
that it defines the role of context in transforming emotions and images of the researched units.
Key words: cosmonyms, belles-lettres idiolect, connotation, lexico-thematical paradigm.
Останніми десятиліттями з’явилася низка мовознавчих праць, у яких предметом дослідження є мова художньої літератури в різних аспектах. Активно розробляється методологія лінгвопоетики такими вченими, як С.Я. Єрмоленко, Л.І. Мацько, В.І. Кононенко,
А.К. Мойсієнко, Н.В. Слухай, Н.М. Сологуб, Л.О. Ставицька, В.А. Чабаненко та ін.
Аналізуючи мову художнього твору, Н.М. Сологуб [1: 11] вказує: «Актуальним і перспективним видається дослідження мови творів чи окремого твору письменника через
текст – як цілісної мовної єдності, де переплітаються картина світу народу, мовою якого
пише письменник, та індивідуальна картина світу письменника, його світобачення». Саме
в тексті слово передусім постає як одиниця смислу. А.К. Мойсієнко зазначає, що динаміка декодування поетичного тексту, зокрема на лексико-семантичному ґрунті, передбачає
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врахування апперцепційних моментів кожного слова, що в текстовій структурі знаходить
вияв на синтагматичному чи парадигматичному рівнях [2: 19].
Своєрідність поетичного стилю Євгена Гуцала, вагомість його впливу на сучасну
українську поезію, включеність доробку митця в поетичну «парадигму» сучасності
спричиняють важливість вивчення його творчості в лінгвістичному аспекті.
У цій статті розглянемо функціонування лексико-тематичної підпарадигми космонімів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала. Нашим завданням є визначення й аналіз
конототивних відношень космонімічної лексики, а також вплив контексту на емоційнообразну трансформацію досліджуваних одиниць.
Поетика зоряного неба в мовотворчості Євгена Гуцала характеризується широтою
осмислення конкретних реалій, введенням їх в образний контекст, де діють різні чинники
динамізації, композиційної організації, асоціативних перенесень тощо. Так, у небесному
просторі Є. Гуцала бачимо зірки пшеничні й житні і зірки вівсяні; тут небо безмежне, як і
поле, де полишає свій слід «птах радощів і птах журби», де, зрештою, відбувається трансформація образу зірки в символ – фортуну, адже зірки традиційно виступають вісниками
долі: Та знаю: в небі сіяти не перестане – / нехай співа птах радощів чи птах журби! – /
зірки пшеничні й житні і зірки вівсяні – / зірки своєї хліборобської судьби [3: 118]. Як зазначають дослідники, «створивши певний ідеальний образ шляхом порівняння далекого з
близьким, людська уява стала підносити до цього ідеалу усе повсякденне, земне» [4: 112].
Утворення семантичної паралелі зоря – дівчина базується на перенесенні певних якостей, характерних для зорі, на образ дівчини. Порівняння зорі з дівчиною «зберігають момент переходу думки від міфологічного образу до символу, який творився на тому етапі,
коли вже не зоря порівнювалася з дівчиною, навпаки – дівчина з зорею» [4: 113], наприклад: Орнамент клав гуцулам на окісся. / О суголосся гір і косаря, / коли коса звучить, неначе пісня, / а в пісні сходить дівчина – зоря! [3: 36]. Іноді образи зорі й дівчини настільки
переплітаються, що сприймаються як одне ціле, пор.: У небі зоря – білотіла слов’янка
броваста. / І мажі за шляхом – з мазницями і сіллю стоять./ О степ половецький, криваве
розбійницьке щастя, / о степ половецький, людського життя сіножать! [3: 33].
Традиційно високе звучання мовосимволу зірка в поезії Є. Гуцала набуває ліричної,
романтичної наснаженості, природно поєднуючись з народнопоетичною символікою.
Символом духовності в таких образних структурах часто виступає слово душа. Паралель
душа – зірка підтримує смисловий ряд «аркуш», «небо», «вірш», що вводить у світ високої, духовної творчості: Обдумай все. І зваж, як треба. / На чистім аркуші душі / алмаз
зорі діставши з неба, / алмазом вірші напиши [3: 134].
Спогадом про дитинство отеплена паралель зірки і душі в наступних поетичних рядках: Спомин про нічку-петрівочку видивом встане хрещатим... / Часто в дитинстві здавалось – за річкою Овлур свистить. / Як тоді пахли під хатою рання настурція, м’ята!
/ Щиро здавалося – зірка із неба у душу летить [3: 29].
Досить продуктивним у творчості Євгена Гуцала є асоціативний комплекс ніч – зірка
– душа. Хронотоп ночі, іноді пов’язуючись з таємничими силами, змінює образне позитивне забарвлення лексеми зоря, привносячи в стан ліричного героя почуття тривоги,
непевності: І чутиму в листопадову ніч, / котра, мов космос, без кінця і краю, / як зорі
пролітають мимо віч, / морозом по душі моїй черкають [3: 112].
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У поетичному небі Євгена Гуцала – цілі сузір’я – Козерога, Водолія, Риб, Південний
Хрест: Зірки складають в сузір’я Козерога, / в сузір’я Водолія чи в сузір’я Риб / і в небесах йому означують дорогу / так , як лиш зорі і означувать змогли б [3: 117]; Океан над
ними хвилю стеле, / В небесах горить Південний Хрест [3: 116].
Важливим компонентом мікрополя зоряного неба є найменування Чумацький Шлях,
що отримує в поетичній мові різне семантичне наповнення.
Насамперед Чумацький Шлях як реалія неба репрезентує лексему чумак із промовистою земною назвою («чумакування – специфічна риса історичного життєвого укладу
українського народу» [5: 33]: Ген на Шляху Чумацькому куриться вихор – / вертаються
із Криму срібні чумаки... [3: 152].
Лексика із семантикою «пшениця», «хлібна загінка», «поле», «валок», «нива», «полова»,
«обрій», «метеорити», «земля», «полин», що контекстуально прилягає до словосполучення
Чумацький Шлях, актуалізує сему «єднання небесного і земного»: Вночі збирають пшеницю
в колгоспі./ Комбайн, здолавши хлібну загінку, сягнув серпневого обрію –/ і, перебравшись із
поля на загінку Чумацького Шляху, / підбирає й молотить стародавній космічний валок./
Забиває зірками бункер, і на ниву стернисту,/ наче одвійки, наче полова, летять метеорити,/ що пахнуть землею, пшеницею і полином [3: 72].
Образна орбіта Чумацького Шляху розгортається у зв’язку з поняттями курган, списи,
щити, мечі, коні, воли, птахи, які відтворюють атмосферу історичної тяглості народу, повернення до його праглибин минулого: Кожен з нас – мов курган край Чумацького битого
Шляху,/ де поховано списи, щити і двосічні мечі,/ де поховано коней, волів, де поховано птахів,/
що, поховані, прагнуть однак позбиратись в ключі [3: 19].
Зі словосполученням Чумацький Шлях асоціативно пов’язані поняття вічності, нескінченності і незнищенності світу природи, а звідси – і людського буття: Наша мить – це
краплина, в якій віддзеркалилась вічність. / Вічність – присуд природи, якому підвладні
усі. / Край Чумацького Шляху жили і живем на узбіччі, / в галактичному поросі, на галактичній росі... [3: 19]; Питаєте, куди іду? Хай мовить / про це стежина білим язиком, /
Чумацький Шлях хай мовить древнім словом / і горлиця у лісі за горбом [3: 133].
Семантично спорідненим найменуванням до астроназви Чумацький Шлях виступає
Чумацький Віз, що реалізується в поетичних рядках, зближуючись із лексемою закотився (узус не передбачає поєднання закотився Чумацький Шлях), пор.: Із печалі на гони
небесні, на зоряні гони/ з молодим чумаченьком закотився Чумацький Віз,/ бо калини
подерто узорену плахту червону,/ бо дівочі узори намиста розсипано скрізь [3: 143].
Л.Т. Масенко зазначає, що внутрішня форма словосполучень на зразок Чумацький
Шлях, Чумацький Віз «викликає настільки багаті асоціації, що в тих випадках, коли її необхідно ввести в текст як елемент поетичного пейзажу у картині нічного зоряного неба, виникає необхідність усунення одного з її компонентів з метою семантичної нейтралізації,
внутрішньої форми найменування» [5: 34], наприклад: Просто був я в світі – подорожник,/ просто в світі свій шукав талан.../ Був, як місяць – пройда та безбожник, – / там, де
небо – мов чумацький стан! [3: 127].
Поет, описуючи пейзаж, показує «рух» у просторі, який передають дієслова: (зорі)
пролітають, (зірка) зачепилась, пада, летить, відповідно динамізується ширший контекст, внутрішні почуття ліричного героя, привносячи в його психологічний стан то
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радісні, то тривожні нотки: В перший місяць весни стань на чистий рушник дороги/ і
грудьми припади до грудей березневих вітрів./ Подивися, як зірка за дуб зачепилася рогом,/ і послухай, як думка заборсалась в копанці слів [3: 11]; І чутиму в листопадову ніч,/
котра, мов космос, без кінця і краю,/ як зорі пролітають мимо віч,/ морозом по душі моїй
черкають [3: 112].
Отже, вербальний простір образу неба в поезії Є.Гуцала не статичний, а перебуває в русі,
що досягається також численними асоціативними взаємозв’язками, напр.: Пливуть віки, мов
кораблі Колумба,/ у берег часу хвиля б’є важка.../ Хвала вам, астролябії і румби,/ що помагають кораблям-вікам!// Пливуть по лоціях. Пливуть без лоцій./ Пливуть по зорях. І без зір
пливуть./ Вони звіряють путь свою по сонцю,/ по місяцю свою звіряють путь [3: 100].
Лексеми зоря, місяць, сонце, позначаючи реалії простору, в контекстуальному оточенні дуже часто виступають елементами антропоморфічних утворень, метафоричних
у своїй основі, відображаючи ті чи ті властивості живих істот: Мов купальське гильце, в
срібну нічку на Йвана Купала / зодягав колись в трави і в квіти тебе зодягав. / Десь зоря
в полинах, наче біла лебідка, ячала, / білим лебедем місяць посеред латаття ячав [3:
42]; Місяць світить над обрієм – юний, палкий романсеро, / золотого плаща розіслав
по щасливій землі [3: 124]; Ромашко – Офеліє чарів і розчарування, / всміхнися мені, я у
відповідь також всміхнусь. / Ген ще одна пада пелюстка – пелюстка кохання, / мов слово
зірвалося з сонечка радісних уст [3: 25]. Уподібнення космоніму сонце людині базується
на зближенні аксіологічних ознак «тепло», «краса», «привабливість», що є важливим
інтимізаційним моментом у художньому творі.
Сонце – це основа життя, а життя неможливе без сонячної енергії. «Сонце знищувало
холод, ламало крижані мости, відмикало своїм промінням (золотими ключами) небо і
землю, випускало птахів із вирію, зелену траву, яру пшеницю; розбивало замки криговії
і випускало із зимової темниці воду, пробуджувало, оживляло її; оживляло її в хмарах,
надавало плодоносної животворящої сили – і опускало на землю дощем, – таким чином
в купі з водою знову творило світ, народжувало на землі всяке зело» [4: 79–80]. Давня назва сонця – Ярило, сягаючи корінням міфологічних уявлень, є шляхом для нового смислового прирощення у структурі семантики поетизму, як-от вознесіння, напр.: Вознесіння
квіток і трави, вознесіння пташок і любові!.. / За велінням Ярила і теплих весняних
дощів / вознеслися кропива й чебрець, вознеслась вероніка дібровна, / вознеслися петрові хрести, вознеслися хвощі...[3: 21]; і далі: Добре жити із чистою вірою у вознесіння
весняне / жайворонків над яриною, солов’їв та беріз. / Добре жити із чистою вірою у
вознесіння кохання, / у вознесіння ніжності, і поцілунків, і сліз... [3: 22].
У поетичному тексті зміст лексеми сонце значно розширюється. Поетичне перетворення слова сонце відбувається в межах макротексту, ускладнюючись асоціативними
зв’язками образної системи твору, напр.: Руки вітру старого – натруджені, зболені. / І
сплюндровано поле навалою вражою. / Сонце в небі здається, либонь, бараболею – / для
дітей недоступною і недосяжною [3: 52].
Сонце для Є. Гуцала – це символ материнської любові, джерело пам’яті: Притулюся
щокою / до щоки вересневого сонця – / і згадаю матір свою [3:54].
Сонце як світотворча стихія наділене надзвичайною енергетикою, пробуджує увесь світ,
відповідно лексема сонце збагачується семою «творчість»: Гончарний сонця круг – творить
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йому й творить / із року в рік ті самі пори року, / творить землі поезію високу, / яку
ніколи нам не розлюбить [3: 128].
Слово сонце в поезії Є. Гуцала стає ключовим, відбиваючи національні та загальносвітові особливості світосприйняття. У вселенському масштабі сонце – обов’язковий
компонент життя. Певно, цим зумовлене введення космоніма сонце в орбіту персоніфікованих образів, антропоморфізованих метафор, напр.: Проблискує сонце у небі, щось
каже блідими вустами. / Загублене слово, можливо?.. Чи слово я те доберу?.. / Ще вчора
Дніпра не було, а вже нині Дніпро поміж нами, / і дощ моїх спогадів тихих до тебе іде
по Дніпру [3: 324].
Уподібнення космоніма сонце людині базується на зближенні оцінних ознак «тепло»,
«краса», «привабливість», що сприяє інтимізації мови твору. Пор.: Ми – просто пелюстки із
квітки, що сонечком названа, / і наше життя – це пелюсток політ золотий. / Ми – просто
легенда, яка до кінця не розказана, / яку лиш вогонь може повністю розповісти [3: 10].
Поєднання астроніма з рослинним компонентом продиктоване комплексом оцінних
асоціацій: колір (жовтий, червоний), форма (кругла), наявність спільної семи «краса».
Образна стихія паралелі «сонце (промені сонця) – рослина» розгортається на основі
одоративної семантики: Сонця проміння лежить прядив’яне, лежить конопляне. / Пахне водою й коноплями, пахне шорстким кушнирем. / Скільки дбайливою осінню в світі
проміння наткано! / Скільки висить на деревах і скільки висить між дерев! [3: 295].
Не менш поширений у поезії Є. Гуцала й образ місяця. Місяць у Гуцаловій поезії
виступає елементом природного краєвиду, пейзажним елементом безмежного простору:
Рало місяця річку оре – і у річці не тоне [3: 266].
Образ місяця тісно пов’язаний з життям людини. Віра в цілющі властивості місяця
була притаманна ще нашим пращурам, «вірячи в чудодійну силу молодика, люди кланялись йому, молились, просили достатку, здоров’я, любові, гарного врожаю, вгадували
свою долю, змовляли різні хвороби» [4: 106].
Відповідно до давніх уявлень про цей астронім як про живу істоту, що зумовило ряд
метафоричних антропоморфних і зооморфних перетворень у народнопоетичній творчості, Є. Гуцало широко культивує переносно-образну семантику лексеми, коли пише,
наприклад, про те, як «білим лебедем місяць посеред латаття ячав» [3: 42], чи про те,
«що став я Місяцем твоїм», «Я навіть світла власного не ллю, я лиш твоє весь час відображаю» (3: 49), чи про те, як Місяць світить над обрієм – юний, палкий романсеро, /
золотого плаща розіслав по щасливій землі [3: 124].
Є. Гуцало активно вживлює в семантику слів-астронімів значення земних, предметних номенів – «підкова», «дукачі», метафоризуючи образ в цілому: У весни місяць сяяв
на лобі, немов у царівни. / Ще й на грудях палали падучих зірок дукачі. / Їй співали осанну
в лугах ластівки богорівні, / Богорівні фіалки вітали удень і вночі [3: 35]; Де ти, хато,
де поріг дубовий, / що лежав, нікуди не спішив, / до якого місяця підкову / я, на жаль, в
дитинстві не прибив? [3: 38].
Від досить традиційного образу підкова місяця (3: 38) до оригінального порівняння
«місяць – мов журба» (Пожуримось, бо чом не пожуритись, / коли у небі місяць – мов
журба, / коли до кого є де притулитись: / нехай то вітер, птаха чи верба [3: 110]) – такий творчий діапазон використання космоніма місяць у поетиці Є.Гуцала.
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З образами зорі, сонця і місяця пов’язана як народнопоетична, так і оригінально-авторська
епітетика Гуцалового вірша. Пор.: зоря – ясна, падуча, високосна, вечірня, вишнева: На ясні
зорі і на тихі води – / під ярих буднів реактивний грім! – до нас листи з минулого доходять,
– щодня – листи, щодня – утіха всім... [3: 199]; Зазирну в душу волошки – побачу блакить.
/ Зазирну у душу джерела – побачу прохолоду. / Моє почуття так освітило сонячний день,
/ що було видно в небі падучу зірку [3: 15]; Вкарбувалися у магмі – айстри білі і рожеві. /
Профіль місяця. І профіль високосної зорі. / Відобразили в магмі танок свій – кущі й дерева.
/ Записали в магмі щебет – і дрозди, і глухарі [3: 69]; Дуби – неначе лірники. Й неначе / із кобзами осліплі кобзарі... / Берези мовчки слухають – і плачуть / у присмерках вечірньої зорі... [3:
78]; Полинь душею до душі моєї, / до ластівки до синьої полинь, – тут ми разом з вишневою
зорею / п’ємо вино розлуки, мов полин [3: 106]; місяць – ранній, березовий, білокорий, ярий:
Березовий у жовтні місяць, білокорий, / у небесах займеться горілиць... / Вже скоро... ми
підем по чорнотропу скоро, / й, можливо, пощастить нам на куниць [3: 123]; Серця, немов
вулкани, не згасають. / Вогонь біжить із кратерів сердець. / Чоло нам ярий місяць прикрашає. / Ми ярі зорі маєм на вінець [3: 125]; То після невдалого повстання / я іду до палі чи
хреста, / й наді мною сходить місяць ранній – яничарська шабля золота... [3: 130]; сонце
– вересневе, чорне, непривітне, радісне, апокаліптичне, яре: Притулюся щокою / до щоки
вересневого сонця – / і згадаю матір свою [3: 54]; Спливуть віки – по лоціях, без лоцій, / та у
майбутньому не буде дня, / щоб він під апокаліптичним сонцем / зійшов на землю з вірного
коня [3: 120]; А з того карого туману, / мов яре сонце, постає / моя любов – моє страждання
/ і самозречення моє... [3: 53].
Отже, поетика зоряного неба в мовотворчості Євгена Гуцала характеризується широтою осмислення конкретних реалій, введення їх в образний контекст, де діють різні чинники
динамізації, композиційної організації, асоціативних перенесень тощо. Традиційно високе
звучання мовосимволу зірка в поезії Є. Гуцала набуває ліричної, романтичної наснаженості,
природно поєднуючись із народнопоетичною символікою. Не менш поширені в поезії Є. Гуцала й образи сонця, місяця. Від досить традиційного образу підкова місяця до оригінального
порівняння «місяць – мов журба» – такий творчий діапазон використання космоніма місяць у
поетиці Є. Гуцала. Зі словосполученням Чумацький Шлях асоціативно пов’язані поняття вічності, нескінченності і незнищенності світу природи, а звідси – і людського буття. Вербальний простір космонімів у поезії Є. Гуцала не статичний, а перебуває в русі, що досягається
також численними асоціативними взаємозв’язками. У подальшій роботі плануємо дослідити
функціонування власних назв у художньому ідіолекті Євгена Гуцала.
ЛІТЕРАТУРА
1. Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара. – К.: Наукова думка, 1991. – 140 с.
2. Мойсієнко А.К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування
Шевченкового вірша: Дис. ... д-ра філол. наук. – К., 1997. – 354 с.
3. Гуцало Є.П. Твори: В 5 т. – Т. 5: Поезії, статті. – К.: Дніпро, 1997. – 576 с.
4. Українські символи / За ред. М.К. Дмитренка. – К., 1994. – 141 с.
5. Масенко Л.Т. Чумацький Шлях сріблясту куряву простеле // Культура слова. –
№ 39. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 31–35.
101

УДК 81.33: 343.148

Гайдис Х.М.
(Львів, Україна)

СТЕНОГРАМИ ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ
В статье главное внимание уделено судебной лингвистике в судопроизводстве, а
особенно расшифровке стенограмм и их точной письменной передаче и лингвистическим доказательствам по делам со спорным или неизвестным авторством. Любая расшифровка стенограммы, всегда создает впечатление точного изложения коммуникативного акта. Но ни одна из них не может быть признана таковой из-за упускания
многих элементов речевой коммуникации. В статье рекомендуется введение стандартов представления судебных и полицейских протоколов, а также перечислены основания для этого и предложены способы их усовершенствования.
Ключевые слова: судебное заседание, стенограмма, расшифровка стенограммы, протокол, лингвистическое доказательство.
The focus of this article is on forensic linguistics in criminal trials, with particular focus
on transcripts, their accurate representation and on language evidence in cases where the
authorship is unknown or questioned. The transcript of any type tends to give the impression
of providing a faithful record of a conversation event. The standardization of police transcript
format to facilitate the investigation of an examiner is recommended and the reason and ways
of improvement are suggested.
Key terms: criminal trial, transcripts, shorthand record, report, language evidence.
Із виокремленням судової лінгвістики в окрему галузь, розширенням її функцій і залученням лінгвістів до судового процесу, розширились і сфери застосування лінгвістичних
знань у судовому провадженні. Предметом судової лінгвістики є не тільки передсмертні
записки, свідчення підсудних чи свідків, але і протоколи допитів, судових проваджень, зізнання у злочинах і т.д. Кожен з них може піддаватись ретельному лінгвістичному аналізу,
у разі своєї неоднозначності чи нечіткості формулювання. Не тільки вони самі можуть бути
внесені до справи як формальні докази, але їхній лінгвістичний аналіз на елемент автентичності, чіткості формулювання і т.і. розглядається як доказ у судовому розгляді.
Із застосуванням цифрових технологій у судовому процесі, збільшились і можливості аналізу свідчень, та удосконалилась система запису судових засідань. Якщо
раніше протокол судового засідання записувався вручну секретарем, то вже кілька
років поспіль ведеться аудіо запис кожного судового провадження, а секретар лише
фіксує час продукування висловлювання, запитання і т.д. Щораз ширше застосування
комп’ютерних технологій у різних сферах людської діяльності та міждисциплінарний
характер сучасних наукових досліджень, а також потреба у поширенні зарубіжного досвіду зумовили актуальність цієї статті. Об’єктом дослідження є письмове відображення усного мовлення, а предметом – стенограми, протоколи із зали судових засідань
і допитів свідків та підозрюваних.
© Гайдис Х.М., 2009
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Удосконалення ведення запису судового засідання обумовлене комп’ютеризацією судів
та оснащенням їх відповідними програмами запису і апаратурою. Але наскільки точною
можна вважати таку стенограми і як саме має виглядати розшифрування такого запису.
Як можна максимально наблизити такі протоколи до точного відображення мовленнєвого
акту, та при його передачі на письмі не втратити елементів усної взаємодії, що характеризують мовленнєву комунікацію в залі судових засідань і допомагають максимально точно
відобразити мовленнєву картину судового засідання.
Будь-яке розшифрування стенограм теоретично повинно відображати достовірний запис мовленнєвого акту. Як і у п’єсі, повинні зберігатись рядки діалогу розбитого на сегменти, спродуковані учасниками бесіди, інколи із залученням паралінгвістичних (або невербальних) чинників, таких як сміх чи кивання головою [1: 1251]. В залежності від мети
і функції, яку повинно виконувати таке розшифрування стенограм, воно надаватиме різну
інформацію. Наприклад, у розшифруванні стенограми судового засідання, звична схема
для судового провадження «питання юриста – відповідь свідка – реакція юриста» (три
складова взаємодія), зазвичай спрощена до простої форми «питання-відповідь» [2: 368].
У більшості випадків навіть оригінали розшифрувань оминають третій компонент такого мовленнєвого акту – реакцію юриста. Крім цього, якщо певне висловлювання видається незначущим, його просто не записують. Жодне розшифрування стенограм не можна вважати точним відображенням того, що сказано, чи як воно сказано. Велика частина
пропускається, наприклад наголос (або інші фактори, які описані нижче у «лінгвістично
точному розшифруванні стенограм»). Та й довжина розшифрування зазвичай набагато
коротша від самої стенограми [1: 70-72]. Навіть, якщо не має свідомого упередження, із
цілої низки причин таке розшифрування не можна вважати лінгвістично «нейтральним»
[2: 361]. Методи і формат письмового відображення стенограм, а також вибір паралінгвістичних факторів, що будуть включені до такого запису, напряму залежить від мети розшифрування такої стенограми.
Розшифрування записів захисту дисертацій, зборів членів певних колективів та організацій і т.н., можливо, і не вимагатимуть по своїй формі усієї складності і деталізації письмового
відображення мовленнєвого акту, але ситуація кардинально змінюється, коли мова йде про
залу судових засідань. Фактично, майже усі розшифрування стенограм було оцінено судовими лінгвістами як дуже неточні, і як такі, що не підлягають лінгвістичному аналізу (через
хибне відображення дійсності). Крім цього, точність таких записів, почутих слів, а також
їхня приналежність мовцям, не завжди чітко відображена на письмі. Інколи буває дуже важко
стенографістові (секретареві, поліцейському, чи будь-якій іншій особі, яка веде такий запис)
точно почути всю фразу, а особливо закінчення речень, чи слів [3: 43]. У Великобританії,
наприклад, поліцейські зобов’язані записувати або на касету, або повність вести дослівний
запис допиту підозрюваного, а пізніше набирати його у друкованій формі [4: 205]. Але навіть
такі ретельні записи не відображають повної мовної картини допиту. В силу певних відмінностей у мовленні, складності висловлювання підозрюваного чи нечіткості сказаного.
Провідний американський судовий лінгвіст М.Мірон зазначає, що навіть якщо такий
письмовий запис налічує дрібні помилки, правдивість усього запису може піддаватись
значному сумніву [5: 58]. Але, як зазначає колишній заступник головного прокурора ЛосАнджелесу, Уолт Льюїс, за його 32-річну практику жодне таке розшифрування стенограми
не вважалось недійсним. Згідно із словами У.Льюїса, судова процедура передбачає такий
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випадок, коли адвокат та прокурор сідають разом і знаходять на записі, ті моменти, які
є не до кінця зрозумілими. Лише в поодиноких випадках прокурор опротестовує те, що
було сказано. Зазвичай, головуючий суддя приймає рішення, позначити ту частину запису «нерозбірливою».
Незважаючи на це, через погляди лінгвістів стосовно потенційних розбіжностей
у стенограмах, першочерговою турботою судового лінгвіста у його аналізі, є створення
стандартизованого запису стенограм судових засідань, допитів, записів, представлених в
якості доказів (мовні злочини, вимагання чи дача хабара) і т.д. [6: 6-9]. Таке коригування
та переписування аудіо записів може забрати багато часу і вимагати неодноразового прослуховування аудіо записів, навіть для досвідченого судового лінгвіста. Пропонуємо до
таких розшифровувань стенограм включати не тільки згадані вище паралінгвістичні характеристики, але також і:
• Фіксування паралельного мовлення чи перебивання
• Дискурсивні слова (угу, мммм………, хм……..)
• Повторювання чи виправлення самого себе (зазвичай фіксують лише фразу із завершеною думкою)
• Коливання швидкості мовлення, а також висоти тону
При роботі з відео записами ще можна додати:
• Кивання та жестикуляцію
• Зазначення адресата висловлювання(кому адресувалась )
Такі особливості важко вирізнити навіть лінгвістові, що й збільшує потребу у лінгвістичному аналізі. Як пояснює П.Пікет: «Судовий лінгвіст зосереджується на деталях у
використанні мови – які саме слова та звуки було сказано, як вони точно звучали, і як
вони співвідносились разом» [1: 1252]. У.Льюїс зазначає, що за його часи роботи у лосанджелеських судах, не було жодного випадку, коли б якась із сторін зверталась по допомогу у роз’ясненні розшифрування стенограми до лінгвіста.
Так само як і не підлягали аналізу автентичності поліцейські записи та заяви свідків чи
підозрюваних. Аналіз поліцейських записів передбачає визначення автентичності чи сфабрикованості висловлювань підозрюваного/свідка. У кількох справах були виявлені несправедливі обвинувачення, через певні неточності зазначені у поліцейських записах. Слід звернути увагу, що такі досить великі непорозуміння вже не так часто трапляються у США, як
у Великобританії, не кажучи вже про Україну. Варто розглянути справи «перекручування
слів», так само як проблеми та шляхи вдосконалення процедури поліцейських записів [7:
167-173]. А також, певні методи лінгвістичного аналізу рівня автентичності таких записів.
Сфабрикування поліцейськими заяви підозрюваного чи то під час свідчення, чи допиту було поширеним явищем, до виникнення комп’ютерних методів аналізу. Навіть не
підписане чи суперечливе зізнання могло використовуватись в суді для виправдання чи
засудження підсудного. Наприклад, траплялись випадки, коли не підписане, не написане
і не зафіксоване на жодному носієві усне признання своєї вини вбивцею, могло бути прийнятим як доказ у суді [7: 175]. У 90-х роках, внаслідок цілого ряду анулювань таких справ,
все більш поширеною ставала тенденція недовіри доповідачам. Також було виявлено, що
поліцейські переробляли докази у певних справах [7: 173].
Ще однією справою із схожими наслідками, є часто згадувана справа Кріса Бентлі. У
50-х роках Бентлі та його друга Кріса Крейга зловили при спробі залізти на склад. Рапортом
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зафіксовано, що Бентлі сказав «Випусти в нього кулю», після чого Крейг застрелив поліцейського. Суд вказав на заохочення Бентлі до злочину [7: 166]. Сам же Бентлі заперечував, що коли-небудь говорив такі слова, але його визнали винним та повішали [8: 94]. Навіть поверхневий аналіз його мовлення покаже, що Бентлі був недостатньо освідченим,
щоб говорити такими реченнями. Навіть, якщо він хотів спонукати свого товариша на
злочин, то використав би простішу за своєю структурою, та й за стилем мовлення фразу.
Він був неписьменний і мав дуже низький рівень IQ, а саме по собі висловлювання не є
серед слів буденного вжитку.
Одним з лінгвістичних зауважень щодо дослівності поліцейських записів, є те, що
насправді вони не є дослівними. Як уже зазначалося вище, судові чи поліцейські записи
усного мовлення, як і більшість інших записів, за лінгвістичними стандартами вважаються неточними. Для суду, важливими є зміст або інформація, але дуже часто вирішальні лінгвістичні зачіпки ховаються у способі викладення думки, що зазвичай нівелюються
у таких записах. Крім цього, стенографом чи секретарем (який зазвичай і веде такий
протокол) певні слова можуть пропускатися, чи додаватися [9: 270]. Поза цими неточностями можуть бути й інші трансформації автентичного висловлювання у письмовій
формі [3; 10; 11; 12]. Тому однією із задач судового лінгвіста є виявити такі неточності,
та обґрунтувати важливість їхнього усунення.
Ще одним актуальним питанням запису таких протоколів (та іншого роду законних документів) є спосіб їхнього запису стражами порядку. Не спостерігається стандартної процедури запису зізнань чи заяв [13: 247]. Наприклад, інколи поліцейський напише «дослівний»
протокол, одразу після допиту, а інколи аж в кінці зміни, кілька годин по тому. А як відомо,
лінгвістична точність таких записів сильно відрізнятиметься. Так як зазначає провідний судовий лінгвіст Роджер Шай, у одній із проаналізованих ним справ, чоловіка засудили до 40
років ув’язнення, опираючись на нібито сказане ним речення «Я знаю, Ви знаєте, що я це
зробив». Коли насправді він сказав: «Я знаю, Ви думаєте, що я це зробив» [7: 175]. В Україні, як і в інших країнах ведеться аудіо запис судових слухань. Ці записи пізніше можуть
бути розшифровані при потребі. Але, цей факт не заперечує неточне відображення усного
мовлення на письмі. Однією з причин, є відсутність повторної перевірки записів. Хоча, наприклад в США, принаймні від прокурорів вимагається залишати свої записи захистові,
щоб вони могли їх перевірити. Ще одним фактором для непорозуміння постають різні версії
розшифрування стенограм і записів захистом та обвинуваченням [14: 425-432].
П.Пікет запропонувала стандартизацію формату поліцейського та судового записів
для полегшення роботи експерта. У той час як одні її пропозиції прості і легко можуть
прижитись, інші є дуже складними для не лінгвіста і навряд чи будуть прийняти полісменами – наприклад, вона пропонує розрахунок часу висловлювань, що збігаються
(записувати, на якому складі фрази мовця перебили, і фіксувати цей момент при розшифруванні стенограм) [1: 1253].
Звісно, таке удосконалення запису усного мовлення буде чудовим додатком до будь-якої
справи. Але поряд із розширенням розшифрування стенограм і їхньої деталізацією постають
ще й інші питання, вкрай актуальні для нашого судочинства. Хто повинен виконувати розшифрування таких записів? Секретарі чи помічники суддів, які і так переобтяжені численними судовими засіданнями? Судді? Чи може лінгвісти (що було б логічно і більш ефективно)?
Але чи варто вести точний і детальний запис кожного судового провадження?
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Важко знайти однозначні відповіді на ці запитання у такій доленосній галузі як судочинство. Адже, будь-яка фраза чи висловлювання зможе вплинути на вирішення долі
підсудного. Тому, у своєму дослідженні ми хочемо спинитися на розробленні спрощеного
єдиного формату записів як із залів суду, так і протоколів допитів, зізнань і т.д. Важливим
є встановлення жорстких правил точної передачі мовлення, для належної оцінки рівня
освіченості мовця, граматичних структур побудованих ним речень, та манери мовлення
за тих чи інших обставин. Під час судового розгляду справи встановлена чітка послідовність виступу всіх учасників процесу. Передачу функції права висловлення від однієї
особи іншій, судді виконують за допомогою реплік, які лінгвісти називають метатекстовими, що також слід враховувати до розроблення стандарту розшифрування стенограм
із зали судових засідань.
Проблема письмового відображення усного мовлення стає все більш актуальною вже
не тільки закордоном, але і в нашій країні. Стрімко розвивається тенденція відстоювання
своїх прав громадянами України, а отже важливим є кожне слово під час судового провадження. Актуальним є продовження роботи над «лінгвістично точними» розшифруваннями записів із урахуванням вище перелічених зауважень для справ, що вимагатимуть
безпосереднього втручання професійного лінгвіста, та його експертних висновків.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ВІТЕР» У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
ЛЕОНІДА ТАЛАЛАЯ
Стаття присвячена дослідженню концепту «вітер» у поетичній картині світу
Л. Талалая. Акцентується увага на такій рисі творчої манери поета, як загострене переживання ним плинності та минущості часу, що безпосередньо знаходить свій вияв у
семантичному наповненні концепту вітер. Розглядаються також стилістичні засоби та
прийоми, що ними послуговується поет при моделюванні стихії вітру.
Ключові слова: вітер, темпоральність, концепт, поетична картина світу, лексема, сема.
The article deals with the study of concept «wind» in the poetic model of the world of
L. Talalay. The great attention is paid to such characteristic feature of the artist’s manner as
pungent feeling of fluidity of time that finds its manifestation in semantic filling of corresponding
lexemes. The stylistic effects are also considered.
Key words: wind, temporality, concept, poetical model of the world, lexeme, sema.
Поетична модель світу 80-90-х років характеризується широтою і багатством тем,
мотивів, глибиною та різноманітністю проблематики. У літературі цього періоду самобутньо осмислюються як нагальні, злободенні проблеми, так і «вічні»: нового звучання
набувають теми природи, кохання, життя тощо. При цьому варто зазначити, що поетичні
голоси 80-90-х різняться за емоційною напругою, адже поезію кінця ХХ століття прийнято розглядати крізь призму авангардизму та традиції. Поетами-новаторами визнають
І. Андрусяка, Ю. Андруховича, В. Герасим’юка, І. Римарука та багатьох інших, однак
картина української поезії окресленого періоду була б неповною без творчих постатей
П. Гірника, М. Людкевич, П. Мовчана та Л. Талалая, які є представниками традиційної,
або «тихої» [1: 153], за визначенням В. Моренця, поезії. Ці поети зближені світоглядно і тематично. Черпаючи натхнення в природі, вони через її образи часто вирішують
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питання соціального, морального та естетичного спрямування, а епітет «тиха» означає
духовно спокійна, спостережлива, в якій присутня «внутрішня патетичність, що виявляється не так у підвищенні голосу, як у його емоційній наснаженості... Поет не проповідує
іншим, а мовить до свого сумління» [2: 34].
Основу поетичного мовлення, як на це вказують дослідники (О. Бірюкова, С. Єрмоленко, Г. Пасічник) становлять номінації явищ природи. Значної уваги в цьому ряді заслуговує категорія природних стихій, оскільки ще за часів античності, видатні мислителі
визнавали класичну тетраду – вогонь, воду, землю та повітря (вітер) – формантами усіх
явищ навколишнього світу. Саме ці образи є домінантними в поезіях Л. Талалая, знаного
українського поета, лауреата державної Шевченківської премії, котрий виявив виразне
творче обличчя у 80-х роках минулого століття. Творчість Л. Талалая у своїх статтях
та рецензіях високо поціновують В. Базилевський, І. Дзюба, Я. Мельник, В. Моренець,
Л. Новиченко, однак частка мовознавчих розвідок, присвячених дослідженню вербальній реалізації окремих образів є не надто обшироною. Лише окремі штрихи до лінгвостилістичного аналізу знаходимо в роботах І. Прокоф’єва та О. Логвиненко. Таким чином,
актуальність роботи зумовлюється відсутністю в сучасній лінгвістиці досліджень мовної
картини світу цього митця слова. Не випадково акцент робиться саме на образі вітру,
оскільки він не лише ілюструє почуття поета, але також відкриває широку панораму для
роздумів, торкається онтологічних та гносеологічних спроб осягнення дійсності. Відтак,
метою даного дослідження постає з’ясувати місце та роль концепту вітер, визначити
особливості авторської візії даної реалії, схарактеризувати мовні засоби її експлікації.
Концепт вітер став предметом зацікавлення В. Віленкіна, Л. Завалій та Л. Чернявської. В. Віленкін зосереджує свою увагу на образі вітру в поетичній системі А. Ахматової, визначає символічне наповнення цієї стихії в ранніх та пізніх віршах поетеси.
Л. Завалій звертається до повітряної стихії аналізуючи мовну картину світу О. Олеся, а
Л. Чернявська намагається виявити відтінки руху, які передає вітер у поетичній системі
О. Ольжича. Окремі штрихи до характеристики концепту вітер знаходимо в роботах
Т. Ковтун та Е. Нагуманової. Дослідження Т. Ковтун акцентує увагу на функціонуванні
архетипових символів першоелементів буття в казкових текстах, вказуючи при цьому
на їх амбівалентність – здатність реалізувати і позитивні, і негативні смисли. Так, повітря – «символ життя, здоров’я, свободи... сакральна сила, яка допомагає героєві, але й
сакральна сила, яка йому шкодить» [3: 10-11]. Е. Нагуманова, проводячи аналіз природних стихій у творчості Ф. Тютчева, зазначає, що «символічний образ вітру стає здатним
передати стан світлої печалі, яка є результатом дотику до вічної природи» [4: 314]. Схожа
інтенція присутня й у поетичній картині Л. Талалая. Туга та печаль, які простежуються
в ліриці поета – це не гірке відчуття приреченості; через цю ностальгію відбувається
єднання душі майстра слова з природою, це катарсисне переживання споріднене з естетикою «щасливого страждання» – «стану душі, яка пам’ятає про втрати, – як говорить
В. Базилевський у своїй статті [5: 7].
Сучасний етап лінгвістичних шукань характеризується посиленням уваги науковців
до так званого антропологічного напрямку, який, на відміну від текстоцентричного, передбачає дослідження мові невід’ємно від духовно-практичної діяльності особистості.
У руслі цього напрямку ключовим стало питання про формування мовної картини світу,
що все частіше порушується в практиці лінгвістичного аналізу художньої мови. Поняття
108

мовної картини світу поступово перестає розглядатися суто в мовознавчому ракурсі, а
осмислюється із залученням ідей, фактів та методів літератури, філософії, психології,
історії та інших дисциплін. Таке розширення діапазону сучасних лінгвістичних розвідок
передусім пов’язане з пильнішою увагою науковців до когнітивних досліджень, де мовна
картина світу постає вербалізованою частиною картини світу концептуальної. На сьогодні під концептуальною картиною світу вчені розуміють сукупність структурованих
емпіричних уявлень людини про дійсність. Основною структурною одиницею концептуальної моделі є концепт, що за своєю суттю «є складною структурою, яка представляє собою синтез індивідуально-авторського розуміння з традицією національного вживання
цього концепту, а також і загальнолюдською, первісно міфологічною моделлю світу» [6:
27]. Таким чином, у мовному виразі концепту вербально реалізується певний культурний
смисл з усім розмаїттям супровідних значень та асоціацій.
Стосовно специфіки поетичної мови, то тут варто наголосити, що вона ускладнена
образністю, має подвійний зміст, містить в собі сліди різних культур, емоційно-оцінний
компонент та збагачена авторською візією буття. Звідси витікає необхідність знання
культурно-лінгвального контексту для правильного прочитання художнього твору. Тобто для вивчення глибинних мотивів митця необхідно вдаватися до аналізу всіх аспектів
творчості, не можна нехтувати тенденцією вивчення «мови в людині» і «людини в мові»,
адже мова постає функціональною системою, здатною акумулювати в собі культурноісторичний досвід носіїв, що безпосередньо знаходить своє вираження у сфері вербальнохудожьної комунікації.
Навколишній світ, а передусім природні реалії, осмислювалися людством від найдавніших часів, саме тому ця область лексико-семантичної системи присутня в усіх мовних
картинах світу. Саме в ній містяться багато універсальних концептів, що присутні в будьякій мові. Як вже зазначалося, в поетичній системі Л. Талалая образи природи є домінуючими. Кожна деталь природного світу в поета має своє смислове навантаження. Зокрема,
за допомогою концепту вітер найбільш повно у творчому доробку художника слова експлікується ідея минущості та плинності буття, що досягається шляхом співставлення таких властивостей стихії як швидкість та постійний рух. Однією з особливостей художньої
манери, в якій одразу впізнається авторська інтонація, є загострене емоційне відчуття часу
як основної екзистенційної категорії. «Світовідчуття Талалая, – говорить Я. Мельник, – це
надзвичайно гостре переживання часоплину, а водночас і свого буття... Талалаєві болить
час – болить сам по собі, болить уже тому, що він тече: болить те, що минуло, бо його не повернеш, болить, що є, бо його за мить не буде, болить те, що буде, бо і воно мине» [7, 23].
Вербальну реалізацію подібна інтенція знаходить в поєднанні концепту вітер з лексемами на позначення певного періоду: «За вітром – листя і літа», [8: 94], «Вітрами
іншої пори / Уже повіяло, подуло» [8: 65], «І гостріш відчуваю, як протягом час / В моїх
порах свистить» [9: 130]. У наведених прикладах вітер є уособленням мінливості, непостійності. За вітром спливають роки – «літа»; змінюється пора, а в останній ілюстрації
концепт вітер мовно реалізується за допомогою лексеми протяг, який від швидкості аж
«свистить» у «порах» поета.
Вітер у ліриці Л. Талалая також набуває співвіднесення з концептами роздуми та
пам’ять. До того ж, ці концепти дуже тісно пов’язані з концептом час, оскільки передають
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таку його характерну властивіть як минущість, причому за таких умов в образі вітру
актуалізується ознака руху: «Неначе зимою / Стою серед поля, / Де вітер твої замітає
сліди» [8: 135], «А думки на Вкраїну / Як вітром / Відносить» [8: 42], «І даленіє наше
літо, / І туманіє з кожним днем, / І серед ночі плаче вітер, / Немов над загнаним конем»
[9: 29]. У наведених прикладах дуже чітко простежується компонент смутку за втраченим часом, за минулим, котрого уже не повернути.
Досить часто повітряну стихію супроводжують допоміжні образи: образ листка,
насінини, коня. Тут варто відмітити характерну схильність Л. Талалая до східної філософської парадигми, що не могла не позначитися на його творчості – деякі твори за
структурою та змістовим наповненням зближуються з традиційним японським хоку, а
сама творча манера митця відзначається особливою відстороненістю від життя, духовним злиттям зі світом, певного роду самотністю, спостереженням за плином буття, що
є характерним для японської естетики. У східному світосприйнятті традиційним є образ
лунгта – коня вітру, який уособлює життєву енергію, вітер. А вітер, вважають тібетці,
завжди присутній там, де протікає час. Цей факт ще більш підкреслює символічність
повітряної стихії, особливо ж при поєднанні з концептом-образом коня – символом
швидкоплинності життя: «А вечором / Вітри заголосили / Що коник повернувся / Зовсім сивим» [8: 68], «Повітря тремтить... / Де кінь вороний» [8: 97], «І серед ночі плаче
вітер, / Немов над загнаним конем» [9: 29].
Персоніфікація стихії, виражена дієсловами плаче, голосити та епітет загнаний, вжитий стосовно коня акцентують увагу на внутрішньому стані ліричного героя, на гострому переживанні ним моментів, що вже не повернуться, над витраченим часом, життям.
Від давніх часів вітер поставав символом життя – Бог вдихнув життєву силу в Адама,
Брахма та Шу витворюють світ за допомогою повітря, а Дух Божий у християнстві постає
основою життя людини. Античний натурфілософ Анаксімен стверджував, що першопочатком світу варто вважати повітря [10, 13], яке перебуває у вічному русі, є активним і
творчим, без якого людина не здатна прожити й декілька хвилин. Повітряна стихія у своєму активному прояві являє собою вітер. Таким чином, вітер постає уособленням трансцендентного процесу життя. Подібні інтенції знаходять своє вираження у творах Л. Талалая,
однак знову таки містять семи «приреченість», «буденність», «невпевненість» тощо. Часто
в таких віршах наявні образи листка, насінини які у творчій системі Л. Талалая є символами життя окремої особистості, маленької та безвольної людини, повністю залежною від
долі та обставин, в той час як вітер постає життям в якості самого онтологічного процесу:
«Він одірвавсь. Летить листок, / Шепочеться востаннє з вітром» [9: 65], «Летить безвольно насінина / Така легка, що вітер підійма» [8: 129] , «Душа німіє і не знає, / За що
вхопитися в цю мить: / То лист за вітром проводжає, / То насінину, що летить» [8: 93],
«Нагостювалася у літі / І, повертаючись у будні, / Тремтить душа моя на вітрі, / Як перед
втратами в майбутнім» [9: 114], «Листок покине віть, / У просторі зникає, / А зграя все
летить... / І вітер одрива / Від зграї найслабкіших» [8: 67], «І вітер підхоплює листя, / Легеньке, як лихо чуже». У більшості з наведених прикладів концепт вітер набуває негативної конотації, співвідноситься з передчуттям тяжкої долі, чогось недоброго, ворожості,
фатуму, тобто здебільшого активізує психологічне сприйняття, у чому й виявляється
особливість талалаївського осмислення даної стихії. Ніхто не помічає одного листка,
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відірваного вітром, так само і тяжкі обставини життя «відривають», ламають слабку людину, але решті листків-людей то байдуже.
У рядках «І, ніби долонею, берег / Од вітру її захища» [8: 86] стихія пов’язується з
небезпекою, неласкавістю долі, тяжкими реаліями життя, від яких намагаються захиститися, сховатися, втекти. Або ще такий приклад, де вітер прирівнюється Л. Талалаєм
до темряви і має таке ж саме семантичне наповнення, що й попередня ілюстрація: «І,
здається, що не вітер / Завиває, а пітьма» [8: 119]. Особливої уваги заслуговує анімалістичне порівняння вітру з псом як вияв самотності, горя в рядках: «І замість пса на
попелищі / У небо вітер завива»[8: 89], або порівняння шуму вітра зі скрипом інвалідського протезу: «То клен од вітру заскрипить, / То інвалід протезом» [9: 133], «Скрипіли втомлено бори, / Неначе сотні милиць» [9: 145]. В останньому прикладі відсутнє
пряме називання стихії, однак з контексту стає очевидним, що скрип борів неможливий
без участі повітряних потоків.
У творах Л. Талалая зафіксоване й позитивне значення стихії, коли концепт вітер
означає підйом над рутинністю та буденністю. Найчастіше така візія репрезентується
лексемою вихор: «І вихор золотий шумить навколо мене, / Розкручуючи все і всотуючи
світ» [8: 107]. Вихор стає спроможним пробудити героя від суму, відкрити для нього
новий світ. На позитивне сприйняття налаштовує й епітет золотий, що супроводжує назву стихії. Позитивне враження в деяких текстах справляє лексема повітря. Якщо вітер
в основному пов’язаний з темпоральною семантикою, то повітря моделює просторове
сприйняття, постає вмістилищем об’єктів навколишнього світу: «Усе незвичне вранці,
особливе: / Дерева, і повітря, і вода» [8: 24], «Пахне травою повітря хмільне» [8: 32],
«Повітря птицями озвучене» [8: 132], «Летять хрущі в повітрі голубім / На запах бузини і черемшини» [8: 4], «В повітрі пахощі смоли» [8: 62]. Як бачимо, переважна частина
прикладів, де експлікується концепт повітря, пов’язана з одоративним сприйняттям, в
той час як метафори з лексемою вітер здебільшого апелюють до слухового.
Для психологізації оточуючого світу, повного розкриття емоційного забарвлення
твору, поет часто використовує прийом персоніфікації, на чому наголошує І. Прокоф’єв,
говорячи, що «персоніфікація... є засобом психологізації, духовного портретування героя
твору. Її розгортання стає розгортанням зображення внутрішнього світу людини, засобом заглиблення у цей світ» [5: 37]. Розглянемо вірш «Вітер», де образ стихії репрезентується переважно дієсловами: «То затанцює на роздоллі, / То сумовито заспіва, / То
розтривоженій тополі / Останнє листя обрива» [5: 181]. І знову у структурі концепту
чітко простежується значення «час»: безжальний і невмолимий він вільно «танцює» та
«співає», однак у той же момент «обриває листя», які у творчій системі Л. Талалая є
символом життя.
В інших текстах домінують дієслова із семами «шум», орієнтовані на слухове сприйняття, оскільки вітер переважно сприймається людиною органами слуху: «...вітер завиває» [8: 89], «Вітри заголосили» [8: 68], «І прошумів навальний вітер» [8: 87].
Підсумовуючи все зазначене вище, можна впевнено стверджувати, що концепт вітер вербально реалізується у творчих пошуках Л. Талалая лексемами вітер, повітря,
вихор, протяг, однак найуживанішою серед них є лексема вітер. У ході дослідження
було встановлено, що образ вітру має яскраво виражену темпоральну семантику та
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набуває асоціативних зв’язків з концептами життя, час, руйнація, буденність, доля.
Досить часто вітер супроводжується допоміжними образами коня, листка, насінини
чи птаха, які підкреслюють тісний зв’язок концепту вітер з концептом час. При цьому
слід зауважити, що повітряна стихія в ліриці поета має переважно негативну конотацію,
оскільки художник слова дуже гостро переживає минущість усього сущого, сумує за радісними моментами життя. Позитивне смислове навантаження несуть лексеми вихор та
повітря, які, однак, не є частотними в поезіях майстра слова.
Спостереження над мовним матеріалом дають підстави стверджувати, що для повної
характеристики ефимерної повітряної стихії поет послуговується семами «рух», «звук»,
активно використовує метафору, персоніфікацію, порівняння для досягнення більш емоційного ефекту. Таким чином, асоціативне поле концепту вітер в ідіостилі поета значно
шире, аніж загальноприйняті характеристики даної стихії, що закріплені в словникових
дефініціях. Завдяки своєму семантичному багатству та здатності акумулювати багатовіковий досвід, психологічній, філософській та культурній значимості, даний концепт займає
особливе місце в поетичній картині світу 80-х років, зокрема й у творчості Л. Талалая.
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TRANSLATION AND CULTURE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
Дана стаття присвячена розгляду визначень культури та перекладу в рамках міжкультурного спілкування, яке стає глобальним і набуває міжнаціональних рис. Також у
даній роботі подано елементи основних теорій, за допомогою яких спілкування, в даномі випадку саме міжкультурне, стає ефективним, що є важливим у часи глобалізації та
зникнення кордонів між державами і культурами.
Ключові слова: міжкультурне спілкування, переклад, культура, глобалізація, мова,
багатокультурність.
Данная статья посвящается рассмотрению и изучению определений культуры и перевода в рамках межкультурного общения, которое становится глобальным в современном
мире и приобретает международные черты. Также в данной работе рассматриваются
элементы основных теорий, с помощью которых общение, в нашем случае именно межкультурное, становится эффективным, а это очень важно в наше время глобализации и
стирания границ между государствами и рамок между культурами.
Ключевые слова: межкультурное общение, перевод, культура, глобализация, язык,
мультикультуризм.
The given article deals with the definitions of the terms of Culture and Translation that is
becoming global and is getting intercultural features. In the work we will also pay attention to
some of the main theories, with the help of which communication, in our case intercultural, or
cross cultural, is becoming more effective. And that is very important in the modern times of
globalization and in the life where borders between cultures and countries disappear.
Key words: intercultural/ cross cultural communication, translation, culture, globalization, language, multiculturalism
Intercultural communication is of importance to international businesses as it examines
how people from different cultures, beliefs and religions come together to work and communicate with each other.
The given article has at its point to give the main definitions of Culture and Translation
themselves, as demands for intercultural communication skills are increasing as more and more
businesses and patterns of communication go global or international. We realize that there are
barriers and limitations when entering a foreign territory. Without the help of intercultural
communication people can unknowingly cause confusion and misunderstandings. For these
intercultural businesses to breach the cultural barriers encountered when stepping into foreign
grounds it is vital for everybody to fully understand the cultural differences that exist so as to
prevent damaging business relations due to intercultural communication gaps.
© Пономаренко О.О., 2009
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There are many theories that set principles to help interpret the basis of intercultural communication. These theories help to iron out possible ripples of misunderstanding by giving a
basic guideline on how to address situations. In our article we shall have a close look upon one
of the theories. These guidelines help prevent clashes between different cultures groups caused
by misperceptions. A great number of scholars, psychologists, sociologists made attempts of
defining the main, essential skills for affective intercultural (in some works defined as cross
cultural by some of the scientists) communication.
The basic skills of intercultural communication are fundamentally general communication
skills that can be used universally by all cultures and races. These skills are simply tweaked in a
direction that takes the cultural limitation into consideration. An example of such communication
skills in the intercultural environment is to listen without judging, repeat what you understand,
confirm meanings, give suggestions and acknowledge a mutual understanding [1, p. 165].
In a nutshell the main purpose of following such theories is to earn respect from others.
Respect in all cultures in the world is a common language and by earning it through respecting
other peoples culture and religion; the favor is returned.
Intercultural communication in its most basic form refers to an academic field of study
and research. It seeks to understand how people from different countries and cultures behave,
communicate and perceive the world around them. The findings of such academic research are
then applied to 'real life' situations such as how to create cultural synergy between people from
different cultures within a business or how psychologists understand their patients.
The definition of intercultural communication must also include strands of the field that
contribute to it such as anthropology, cultural studies, psychology and communication.
There are many researchers and academics of note within the intercultural field, which
naturally all have different definitions of 'intercultural communication'. For example Karlfried
Knapp defines it as «‘Intercultural communication,’ can...be defined as the interpersonal interaction between members of different groups, which differ from each other in respect of the
knowledge shared by their members and in respect of their linguistic forms of symbolic behavior» [1, p.178]. For those wanting to dig a bit deeper it may be a good idea to look into
the works of Edward T. Hall, Geert Hofstede, Harry C. Triandis, Fons Trompenaars, Clifford
Geertz and Shalom Schwartz.
The theories developed by the researchers and academics can and have been applied to
many fields such as business, management, marketing, advertising and website design. As
business becomes more and more international, many companies need to know how best to
structure their companies manage staff and communicate with customers. Intercultural communication gives them an insight into the areas they need to address or understand. Intercultural
communication theories are now also used within the education, health care and other public
services due to growing multicultural populations. In the terms of intercultural communication
it is very important to look at the definitions of translation and culture themselves [2, p. 54].
The term ‘culture’ addresses three salient categories of human activity: the ‘personal,’
whereby we as individuals think and function as such; the ‘collective,’ whereby we function in
a social context; and the ‘expressive,’ whereby society expresses itself.
Language is the only social institution without which no other social institution can function; it therefore underpins the three pillars upon which culture is built.
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Translation, involving the transposition of thoughts expressed in one language by one social
group into the appropriate expression of another group, entails a process of cultural de-coding, recoding and en-coding. As cultures are increasingly brought into greater contact with one another,
multicultural considerations are brought to bear to an ever-increasing degree. Now, how do all
these changes influence us when we are trying to comprehend a text before finally translating it?
We are not just dealing with words written in a certain time, space and socio-political situation;
most importantly it is the «cultural» aspect of the text that we should take into account. The process of transfer, i.e., re-coding across cultures, should consequently allocate corresponding attributes vis-à-vis the target culture to ensure credibility in the eyes of the target reader [3, p. 265].
Multiculturalism, which is a present-day phenomenon, plays a role here, because it has had
an impact on almost all peoples worldwide as well as on the international relations emerging
from the current new world order. Moreover, as technology develops and grows at a hectic
pace, nations and their cultures have, as a result, started a merging process whose end (-point?)
is difficult to predict. We are at the threshold of a new international paradigm. Boundaries are
disappearing and distinctions are being lost. The sharp outlines that were once distinctive now
fade and become blurred.
As translators many are faced with an alien culture that requires that its message be conveyed in anything but an alien way. That culture expresses its idiosyncrasies in a way that is
‘culture-bound’: cultural words, proverbs and of course idiomatic expressions, whose origin
and use are intrinsically and uniquely bound to the culture concerned. So we are called upon to
do a cross-cultural translation whose success will depend on our understanding of the culture
we are working with [4, p. 354].
Finally, attention is drawn to the fact that among the variety of translation approaches,
the ‘Integrated Approach’ seems to be the most appropriate. This approach follows the global
paradigm in which having a global vision of the text at hand has a primary importance. Such an
approach focuses from the macro to the micro level in accordance with the Gestalt-principle,
which states that an analysis of parts cannot provide an understanding of the whole; thus translation studies are essentially concerned with a web of relationships, the importance of individual items being decided by their relevance within the larger context: text, situation and culture.
In conclusion, it can be pointed out that the transcoding (de-coding, re-coding and en-coding-the term ‘transcoding’ appears here for the first time) process should be focused not merely
on language transfer but also-and most importantly-on cultural transposition. As an inevitable
consequence of the previous statement, translators must be both bilingual and bicultural, if not
indeed multicultural.
Is it our task to focus primarily on the source culture or the target culture? The answer is not
clear-cut. Nevertheless, the dominant criterion is the communicative function of the target text.
Let us take business correspondence as an example: here what we do is to follow the
language commercial correspondence protocol commonly observed in the target language. So
«Estimado» will become «Dear» in English and «Monsieur» in French, and a «saludo a Ud.
atentamente» will become «Sincerely yours» in English and «Veuillez agreer Monsieur, mes
sentiments les plus distingues» in French [4, p. 265].
In conclusion, it can be pointed out that the transcoding process should be focused not
merely on language transfer but also-and most importantly-on cultural transposition. As an
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inevitable consequence of the previous statement, translators must be both bilingual and bicultural if not multicultural.
Intercultural communication is critical to the business world. The diversity of people in
cities and countries means an element of intercultural communication will always be needed
whether it is between staff, colleagues, customers or clients. Awareness of cultural differences can favorably impact the success of a business. Improved staff interaction, better customer relations and effective client management are all areas that will reap benefits through
intercultural understanding.
Although Intercultural communication competency can only be truly achieved through
intercultural awareness training, language acquisition, foreign travel and cultural immersion
there are some guidelines that can enhance intercultural communication skills.
1. Listening Skills
Although emphasis usually lies on being a competent speaker, listening is a key skill that
many business personnel do not exercise enough. For intercultural communication, attentive
listening is critical to be able to understand meanings, read between the lines and enable to
empathize with the speaker.
2. Speaking Skills
Listening and speaking must work in tandem for effective intercultural communication.
Speaking well is not about accent, use of grammar and vocabulary or having the gift of the
gab. Rather, intercultural communication is enhanced through positive speech such as encouragement, affirmation, recognition and phrasing requests clearly or expressing opinions
sensitively.
3. Observation
Large amounts of intercultural information can be read in people’s dress, body language,
interaction and behavior. Be aware of differences with your own culture and try to understand the roots of behaviors. Asking questions expands your cross cultural knowledge.
4. Patience
Man has been created differently and we need to recognize and understand that sometimes intercultural differences are annoying and frustrating. In these situations patience is
definitely a virtue. Through patience respect is won and cross cultural understanding is enhanced.
5. Flexibility
Flexibility, adaptability and open-mindedness are the route to successful intercultural
communication. Understanding, embracing and addressing intercultural differences leads to
the breaking of cultural barriers which results in better lines of communication, mutual trust
and creative thinking [1, p.215].
Following these five intercultural communication needs will allow for improved lines of
communication, better cross cultural awareness and more successful cross cultural relationships.
It is important to mention that within the business context, intercultural communication refers to interpersonal communication and interaction across different cultures. This
has become an important issue in our age of globalization and internationalization. Effective intercultural communication is concerned with overcoming cultural differences across
nationality, religion, borders, culture and behavior.
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Отдельные социально-психологические аспекты реализации и оптимизации межкультурной коммуникации в
процессе овладения иноязычным общением
У статтi розглядаються окремi аспекти мiжкультурноï комунiкацiï i можливi шляхи
та умови її оптимiзацiї у процесi оволодiння iншомовним спiлкуванням. Знання iноземної
мови не являється достатнiм для подолання рiзного роду труднощiв, якi виникають
у ходi кросс-культурної взаємодiї, що пiдкреслює необхiднiсть формування iншомовної
соцiокультурноï компетенцiï як iнтегральної складової iншомовної комунiкативної
компетенцiï особистостi. Це складний процес, який потребує глибоких та багатогранних знань даного комплексного психолiнгвiстичного феномену, який включає широкий
спектр психологiчних особливостей та характеристик.
Ключовi слова: мiжкультурна комунiкацiя, соцiокультурна компетенцiя, соцiокультурне сприйняття, нацiональна самосвiдомiсть, комунiкативнi бар’єри, культурний шок.
В статье рассматриваются отдельные аспекты межкультурной коммуникации и
возможные пути и условия ее оптимизации в процессе овладения иноязычным общением. Знание иностранного языка не представляется достаточным для преодоления различного рода трудностей, возникающих в ходе кросс-культурного взаимодействия, что
подчеркивает необходимость формирования иноязычной социокультурной компетенции
как интегральной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции личности.
Это сложный процесс, требующий глубоких и многогранных знаний данного комплексного психолингвистического феномена, включающего широкий спектр психологических
особенностей и характеристик.
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Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социокультурная компетенция, социокультурная восприимчивость, национальное самосознание, коммуникативные барьеры,
культурный шок.
The article deals with the certain aspects of intercultural communication and reveals the
possible ways of its improvement in the process of foreign language acquisition. The knowledge
of foreign language itself appears to be insufficient in overcoming various difficulties connected
with cross-cultural interaction which testifies the necessity of the development of the sociocultural competence. This process requires profound knowledge of this psycholinguistic
phenomenon which is a complex system including a vast specter of psychological features and
characteristics.
Key words: intercultural communication, socio-cultural competence, cultural awareness,
cultural self-awareness, communicative barriers, cultural shock
Не подвергается сомнению тот факт, что основное назначение иностранного языка
в современном мире состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка. В настоящее время наблюдается интенсивная «социализация» иноязычной практики, а сам иностранный язык становится инструментом кросскультурного образования, межкультурного взаимодействия, а сами учащиеся рассматриваются как субъекты диалога («полилога») культур.
Являясь существенным элементом культуры народа-носителя языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у учащегося целостной
картины мира, многостороннему развитию личности и ее психологической и социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет психолингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения и содействует общему речевому развитию учащихся.
Среди многочисленных функций языка выделяются аккумуляция и сохранение
культуры нации, передача ее другим поколениям. Необходимо помнить о том, что «существует и обратная связь между культурой и языком: язык не только хранит культуру
нации, но и активно влияет на пользователя, формируя его, навязывая ему свое уникальное, присущее данному языку видение мира и культуру человеческих отношений,
отраженных и сохраненных данным языком» [2].
Процесс обучения иностранному языку в настоящее время осуществляется в рамках
поликультурной парадигмы и имеет своей приоритетной целью и задачей воспитание поликультурной личности, способной и готовой выступать в качестве активного субъекта
диалога культур, эффективно и адекватно реализовывать межкультурную коммуникацию. Межкультурная коммуникация возможна и осуществляется в условиях активного
взаимодействия между партнерами, которые являются представителями разных культур,
и, что наиболее важно, каждый из них осознает свою принадлежность к одной культуре
и, соответственно, понимает, что партнер по общению является носителем другой, иностранной культуры.
Необходимыми условиями реализации межкультурной коммуникации выступают
сформированное национальной самосознание, наличие поликультурного мироощуще118

ния и миропонимания и культурного самоопределения личности, осуществляющей межкультурное взаимодействие.
Культурологическая осведомленность необходима для корректной интерпретации
того, что происходит в конкретной ситуации в иноязычной среде. Незнание социокультурного контекста и отсутствие стратегий по восполнению информационных пробелов могут
оказаться сдерживающими факторами при коммуникации с носителями языка. Социокультурная компетенция позволяет говорящим на иностранном языке чувствовать себя практически на равных с носителями языка (и культуры), что является шагом к свободному и, что
очень существенно, адекватному владению иностранным языком. Таким образом, знание
норм, ценностей, правил общения необходимо для выбора верного речевого поведения. В
качестве конечного этапа формирования коммуникативной компетенции рассматривается
способность обучающихся оперировать необходимыми знаниями и адаптировать свое поведение к поведению, адекватному или максимально близкому к носителям языка.
Касюк А.Я. выделяет наличие в культуре двух сторон: объективной и субъективной.
Объективная культура – это всевозможные институты и артефакты культуры, такие как
экономическая система, социальные обычаи, политические структуры и процессы, виды
искусства и ремесла. Субъективная культура – это психологические черты культуры,
включающие ценности и образцы мышления. Вот эта субъективная культура и представляет собой огромную трудность. Сталкиваясь за границей с непониманием и неясностью, люди пытаются судить по образцам поведения, присущих их собственной
культуре [2]. Это обусловливает тот факт, что многие исследователи признают сегодня
главной причиной непонимания при межкультурном общении не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов. В публикациях последних лет (Дж. ван
Эк, И.Я.Лернер, Е.И.Пассов и др.) подчеркивается мысль о необходимости прививать
коммуникантам не только опыт поведения и мышления в другой культуре, но и опыт
восприятия новой для них социокультурной среды.
Эффективность восприятия и познания иной культуры будет напрямую зависеть от
того, как учащиеся воспринимают свою собственную, так как национально-культурный
колорит другой страны всегда познается через призму своей собственной. Национальное
самосознание составляет основу самобытности народа, нации и наряду с культурным самоопределением является непременным фактором, способствующим воспитанию поликультурной личности. Познание норм и постижение системы ценностей, сложившихся
в родной культуре обязательно должны находить субъективное отражение в сознании и
самосознании учащихся, они должны стать для них личностно значимыми.
Культурное самоопределение личности формируется по мере ее вхождения в социокультурное пространство: от семьи до мирового социума и основывается на процессах
рефлексии, самоанализа и саморегуляции. В результате индивид осознает свою принадлежность к определенному социокультурному пространству, которое определяет его
ценностные ориентации, мораль, поведение, отношение к другим людям. При соприкосновении с другим «чуждым ему» социумом, человек осуществляет сравнение, сопоставление и анализ новых для него социокультурных явлений и пытается постичь их ценностносмысловые ориентации [1]. Это может привести к наслоению, взаимозамене одних реалий,
собственных, другими, «иными», либо к их столкновению и противостоянию, т.е. полному
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неприятию чуждого, непохожего, отличного от своего, родного. Оба случая указывают
на неспособность индивида осуществлять межкультурную коммуникацию, на несформированность поликультурной личности, которая была бы способна и готова воспринять и осознать поликультурность и многоязычность мирового социокультурного пространства. Безусловно, социокультурные реалии должны быть не просто восприняты,
они должны быть осмыслены и пропущены через призму собственных ценностных ориентаций. Однако нам представляется необходимым нацеливать учащихся на то, чтобы
воспринимать и свою и любую другую культуру как данность, как целостную и единую
совокупность национальных и культурных ценностей.
Неоспорим факт существования коммуникативных барьеров, в значительной мере
сдерживающего как межличностное, так и деловое общение. Коммуникативный барьер
понимается как препятствие, основанное на полном незнании или приблизительном
понимании лингвистических или культурных реалий. Таким образом, языковой барьер
является далеко не единственной преградой, которую приходится преодолевать представителям разных культур для реализации эффективного коммуникативного взаимодействия. Речь идет о наличии культурного барьера, который также значительно затрудняет
успешную коммуникацию.
Одной из причин данного феномена является сформированная в рамках собственной
культуры прочная иллюзия своего видения мира, образа жизни, менталитета как единственно возможного и, главное, единственно приемлемого.
Зачастую учащиеся не готовы и не способны реализовывать полноценное межкультурное взаимодействие в силу сложившихся в их сознании социальных и национальных
стереотипов. Представление об иной культуре базируется не на основе достоверных
знаний и опыта, а является следствием сложившихся в обществе стереотипных представлений и чьих-то субъективных взглядов. Таким образом, индивид вступает во взаимодействие с представителем другой культуры уже имея несколько искаженное представление, а зачастую, и предвзятое отношение, что не только значительно осложняет
процесс межкультурной коммуникации, но и приводит к «конфликту культур». Другой
причиной данного явления является неспособность или, скорее нежелание, принять уникальность, непохожесть и самобытность другого культурно-национального социума и
признать его полноценное право на существование и деятельность по созданию и обогащению собственного культурно-исторического наследия.
Если языковой барьер абсолютно очевиден и легко осознается коммуникантами, то
барьер культур невидим и становится явным только при столкновении (или сопоставлении) родной культуры с чужими, отличными от нее: в лучшем случае удивительными,
а обычно просто странными, неприятными, шокирующими (отсюда понятие культурного шока). Культурный барьер, таким образом, гораздо опаснее и неприятнее языкового.
Лингвистические ошибки легко прощаются и воспринимаются носителями другой
культуры как вполне естественное и неотъемлемое явление, в то время как ошибки и
пробелы социокультурного характера могут привести к непониманию, возмущению и
крайне неприятным ситуациям.
Так называемый «культурный шок», испытываемый при попадании личности в иной
лингвокультурный социум, является следствием передачи изучающим иностранный
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язык стереотипных, а не адекватных сведений об иноязычной культуре. В психологии
культурный шок понимается как состояние социальной изоляции, тревоги и депрессии,
развивающееся при внезапном изменении среды обитания (попадание в условия чуждой
культуры или возвращение к своей после длительного перерыва) или вынужденной необходимости приспосабливаться к различным традициям и устоям общества. Культурный
шок неизбежен, в той или иной степени все через него проходят, и одним из его признаков является постоянное сравнивание того, что было, с тем, что есть. При этом прошлое
представляется гораздо лучшим, чем это было на самом деле, иногда оно кажется вообще
идеальным. В случае диалога культур – это сопоставление собственных и «чужеродных»
социокультурных реалий, а вследствие этого, признание собственной культуры в качестве единственно приемлемой и неприятие и отторжение другой.
Выделяют такие наиболее распространенные проблемы, которые могут привести к
культурному шоку: «проблема сходства» – мы представляем, что все люди в мире, будучи людьми, должны иметь одинаковые (или, по крайней мере, схожие) ценности, мироощущение и миропонимание и модели поведения; «проблема различий» – осознавая, что
представитель другой культуры имеет отличные убеждения и ценности, а также манеру
поведения мы заранее подготавливаем и настраиваем себя на неудачный исход межкультурной коммуникации: непонимание и неудовлетворение, а иногда и враждебность.
Социокультурный подход в обучении иностранному языку, который значительно расширяет имеющиеся у учащихся знания относительно другой культуры, в значительной
степени способен помочь в преодолении культурных барьеров. Однако представляется
крайне важным развитие у обучаемых межкультурной восприимчивости, что является
особенно актуальным в современных условиях множащихся различий, неопределенности, неоднозначности и перемен, которые имеют место на фоне осуществляющихся в настоящее время интеграционных процессах. Недостаточно просто предоставить
информацию о другой культуре и ее явлениях, необходимо внедрение социальнопсихологического компонента, который предполагает овладение социально и культурно
обусловленными сценариями, моделями поведения с использованием коммуникативной
техники, приемлемой в изучаемой культуре.
Осознание проблемы, несомненно, ведет к поиску путей ее решения, что в случае
межкультурной коммуникации возможно лишь на основе адекватных и достоверных
знаний о социокультурном богатстве страны изучаемого языка, владении стратегиями
и техниками коммуникативного поведения, приемлемого для данного социокультурного
пространства. Таким образом, поняв и осознав факт существования проблемной ситуации, учащиеся пытаются проанализировать ее, понять ее суть и найти эффективные и
адекватные данной культуре способы ее решения.
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BACKGROUND KNOWLEDGE AS A PREREQUISITE FOR
INTERNATIONAL BUSINESS CONTENT COMPREHENSION
(or why it does not ring a bell)

Some specific cognitive and pragmatic aspects of international business communication have
been considered in the paper presented. Language proficiency in English only is not sufficient for
appropriate international professional content comprehension if one’s knowledge of the world
based on prior experience and cultural knowledge is limited. The theoretical concepts of schema,
precedent text, vertical context, and language-cultural personality have been employed.
Key words: international business communication, communication failure, background
knowledge, precedent text, vertical context, schemata theory, language-cultural personality.
У статті розглядаються деякі особливі аспекти міжнародної бізнес комунікації.
Досконале володіння лише англійською мовою не є достатнім для правильного сприйняття та розуміння міжнародного фахового змісту, якщо знання про світ учасників
комунікативного процесу, що формується з попередньо набутого досвіду та культурного багажу, є обмеженим. Дослідження спиралося на теоретичні поняття когнітивної структури знання, прецедетних текстів, вертикального контексту та мовнокультурної особистості.
Ключові слова: міжнародна бізнес комунікація, комунікативна невдача, фонові знання, прецедетний текст, вертикальний контекст, когнітивна структура знання, мовнокультурна особистість.
The globalization process has had a strong impact on the conceptual and pragmatic needs
of business education and practice in countries with transition economies. Ukraine is no exception. Ways of bringing an international and, thus, intercultural perspective into business
education and practice are central to an updated Ukrainian interdisciplinary business training
strategy. An appropriate professional content, which is predominately culturally constituted,
may be found in international periodicals (The Wall Street Journal, The Financial Times, The
Economist and Business Week). Ukrainian graduate students and business people may have
© Бордюк Л.В., 2009
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difficulty understanding the cognitive structure of the text and thus processing appropriately the
text information. What may hinder adequate comprehension is an insufficient level of an individual’s background knowledge which includes one’s set of concepts and expectations based
on prior experience and cultural knowledge. Comprehension involves an interactive process
between the reader and the text, i.e. processing semantic and logical relations rather then processing words of the message. The target audience of the above internationally recognized
business editions is supposed to have an extensive cultural and intercultural background knowledge. Omaggio Hadley [1:131] claims that in foreign language acquisition at least three types
of background knowledge are activated: 1) linguistic information, or one’s knowledge of the
target language code; 2) knowledge of the world, including one’s store of concepts and expectations; 3) knowledge of discourse structure or understanding of how various kinds or types of
discourse are generally organized.
The role played by background knowledge in language comprehension is explained and formulated in a theoretical model known as Schema Theory [2]. One of the basic points of this theory is that any given text does not carry meaning in and of itself. Rather, it provides direction for
listeners or readers so that they can construct meaning from their own cognitive structure (previously acquired background knowledge). The previously acquired knowledge structures accessed
in the comprehension process are called schemata. Rumelhart [3] defines a schema as an abstract
representation of a generic concept for an object, event, or situation, e.g. house, home. Cultural
differences of Ukrainian and American discourse patterns may also alter the abstract representation for a given concept (apartment –suite, driver – chauffeur, joke – anecdote, etc). A typical
cross-cultural mistake is made when Ukrainian and Russian speakers of English misinterpret the
noun anecdote: Much attention is paid to illustration of precedent texts in parodies and anecdotes
meaning jokes. Ukrainians and Russians, when speaking English, use nouns joke and anecdote
interchangeably and fail to interpret faithfully the phrase used in Business Communication training sessions: If you want to keep your audience’s attention start with a joke or an anecdote.
Experts in the field argue that comprehension is not a matter of simply processing the words
of the message but involves fitting the meaning of the message to the schema that one has in mind
[1]. Any one individual’s interpretation of a message will be heavily influenced by his/her personal history, interests, preconceived ideas, and cultural background [4]. Communication is viewed
as a process involving the encoding and decoding of messages. One of the postulates of the theory
of communication is its ambiguous character, i,e, the message sent is not necessarily received [5].
The risk of misunderstanding, and consequently, misperception, misinterpretation, and communicative failure dramatically increases in an international setting when the sender and the receiver of
the message are from different cultures [6]. Besides, our effectiveness of communicators depends
on the qualitative parameters of our language, speech and communicative personality.
The interactive model of information processing and comprehension enhancement has
been elaborated and investigated in terms of interrelated concepts of non-linear vertical context
[7], precedent texts [ 8; 9 10] and language-cultural personality [4; 8; 9;11]. Vertical context
is treated in philological and socio-historical dimensions. The former as the imaginary world
in literary works and their authors, the latter as the real world, real people and events. Homo
Loquens is a triple unity of language personality, speech (discourse) personality and communication personality [8]. Language personality is a basic point of communication. The structure
123

of language personality is three-dimensional. It includes the following levels: verbal-semantic,
cognitive and pragmatic. A verbal-semantic level presupposes the knowledge of the linguistic
code. A cognitive level covers concepts, notions, ideas etc. A pragmatic level includes aims and
intentions of the speaker. The speech (discourse) personality is shaped by language personality
and one’s belonging to a specific social group which predetermines the individual’s discursive
strategies and repertoire.
The notion of precedent text elaborated by the Russian scholar Yuriy Karaulov [8; 9] contributes to a better understanding of the mechanism of information processing and comprehension in the process of communication. Precedent texts (PT) are defined as a set of cognitive schemata (frames) typical of one ethnic culture (sometimes present or unknown in other
cultures). They reflect a particular way of world perception, including values, attitudes and
beliefs. PT is viewed as a mechanism of generating and interpreting implicit meanings and
sense nuances. In other words, precedents are verbal models stored in memory. PT identifies a
socio-cultural dimension of an individual, a personality pattern.
The corpus of PTs is rather broad. It includes citations form works of fiction, movies, titles
of famous books, popular songs, names of characters, slogans, familiar quotations as well as
metaphors. Quotations can be graphically marked in inverted comas or unmarked reproduction
of somebody else’s text to create a specific association, allusion, or image. Precedent texts in
media genre (newspapers, journals, magazines) are of special interest. Precedent phenomena
can be classified into: universal (biblical, generally accepted, universally known) and specific
(ethnic, professional, business etc). Ethnic PTs are well-known only in one ethnic culture while
international PTs are recognized in two or more cultures. Classical literature of various periods
may be an example of the latter (e.g. William Shakespeare, Leo Tolstoy).
An essential feature of PTs is their strong associative potential which can be positive
(Christmas, Santa Clause, Princess Di etc) and negative (Chernobyl, Hitler), mixed (war in
Iraq, Euro Disney in France, Siberia as a far-away exile place or the concentration of huge
natural resources of oil and gas); tragic (Titanic- a title and an event), and humorous (Charlie
Chaplin). They may be chronologically marked (as rich as Croesus- a local Rockfeller). PTs
are familiar and essential to the representatives of some cultural society, or a social group.
Precedent texts belonging to one culture may be misunderstood or misinterpreted by people
from other cultures or by members of the same cultural ethnic society, which results in a communicative failure – the inadequate decoding of the message. This will be illustrated by some
fragments of workshops in Business English and Business Communication in some Ukrainian
universities. The precedent phenomena are present in 1) the text title and 2) the text body. The
students were given two types of business texts on doing business internationally in foreign countries (West and East) as well as in Ukraine (and Russia) as mirrored in Western press. In some
cases, the response of the students was positive (to mutual pleasure of the students and the professor) but in some cases – negative as a consequence of insufficient background knowledge.
Practically all the students interviewed, including groups of Applied Linguistics, Economics &Management , and Computer Engineering – all taking a course in Business English – experienced no difficulty decoding the precedent element (Shakespeare’s immortal question) in
the title of the research paper on business education in Brazil : M.B.A.: To Be or Not To Be?
But when analyzing the concepts of brand image and brand management outlined in an article
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in The Economist, 24 out of 25 business students and 65 out of 93 applied linguistics students
at Lviv Polytechnic National University «did not» hear the paraphrase of Shakespeare’s memorable verses from Romeo and Juliet: «What’s in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet»
in the fragment below: «Brands add value by making customers loyal and, often willing
to pay more for the things branded. Roses by any other name might smell as sweet (emphasis
added) but they would no longer fetch $30 a dozen». Ignorance of a world literary tradition is
insufficient excuse, at least in this case, for not recognizing the metaphoric and allusive possibilities of the usage.
In the title of the book by J.Mole When in Rome… A Business Guide to culture and customs in 12 European nations [12] only the initial part of the popular saying has been used as a
sigh of good style strongly supported by George Orwell in his essay Politics and the English
Language: Never use a metaphor, simile or any other figure of speech which you are used to
seeing in print [13].
A more sophisticated case of a PT, or , in other words, vertical context, has been found in
Randall Jarrell’s essay A Sad Heart at the Supermarket on the consuming nature of the American nation [14:422]:
They are well on their way to becoming that ideal figure of our culture, the knowledgeable
consumer. Let me define him: the knowledgeable consumer is someone who, when he comes
to Weimar, knows how to buy a Weimaraner. Daisy’s voice sounded like money; everything
about the knowledgeable consumer looks like or sounds like or feels like money, and informed
money at that. To live is to consume, to understand life is to know what to consume : he has
learned to understand this, so that his life is a series of choices – correct ones- among the products and services of the world.
The students managed to decode the message easily with one exception: Daisy’s voice
sounded like money. Who’s Daisy? For two applied linguistics students only (out of 91) taking
a course in Business English (and in American Literature) it rang a bell : the Daisy from The
Great Gatsby by F.Scott Fitzgerald as a symbol of huge money and absolute, overwhelming,
consuming instincts. The author of the essay used this character for emphasis in parallel constructions: everything looks like or sounds like or feels like money.
Actually, none of the Ukrainian readers was able to decode appropriately the introductory
sentence in The Economist article «The Caring Company»:
The greeter at a Wal-Mart store might be surprised to know he is a living proof of one of the
oldest saws of management (emphasis added) as the very denotatum is absent from the Ukrainian
customer service practice and, correspondingly, the Ukrainian language. This is a case of crosscultural communication where the nuances of a different culture are critical for proper understanding. Its misunderstanding creates a communicative barrier and results in miscommunication.
A separate group of samples is made up by texts on Ukraine (and Russia) in Western press.
Unfortunately, Ukrainian students may have difficulty decoding the cognitive structure of the
information about their native country and Russia. A very apt expression used in the title of
the article on Russia’s aggressive international politics in the «European Business» section
in Business Week : Russia : How Not to Win Friends is an ironic paraphrase of one of Dale
Carnegie’s books How to Win Friends and Influence People extremely popular in Russian
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translation among Soviet middle class members and Soviet students in the early 80-ies of the
20th c. The book was republished in the post-Soviet period. The title and the author are familiar
to many students but unfortunately, very few students read it to improve their communicative
and interpersonal skills.
A vivid example below which is the title of the article about Ukraine GAS Victor? published in The Economist proves the assumption that the reason for inadequate processing of
the information is not an individual’s word stock of the English language but rather a narrow
scope of knowledge of the facts, events and trends in the economy, politics, and social life in
Ukraine. For those readers (recipients) who are not Ukrainians, who do not live in Ukraine, or
are not experts on international, in general, and East European economic and political issues,
in particular, it is difficult to presuppose the content structure of the information which is quite
pardonable. But Ukrainian citizens (Ukrainian students part of them) cannot but hear and watch
in numerous news program the fight between Russia and Ukraine on gas supply and transfer
and a danger of a new increase in the cost.
Ukraine’s president has made a surprising breakthrough, by gaining Russian agreement to
oust gas-trade intermediary RosUkrEnergo in favor of direct sales at the current price, which
is less than two-thirds of the tariff paid by EU states. However, many important aspects remain
undecided, including when RosUkrEnergo will be removed and the share of its domestic market
that Ukraine must cede to Gazprom in return. In conjunction with the Russia-Ukraine competition, there is also an intra-Ukrainian struggle between President Victor Yushchenko and Prime
Minister Yulia Tymoshenko. Mr.Yushchenko achieved a key Ukrainian objective in talks with
his Russian counterpart on February 12…
Thus, a stylistic figure of text polyphony, a play of words (Victor – Vector) has been
employed to predict whose gas policy, or gas vector, Victor Yushchenko’s or that of Yulia
Tymoshnko will take over.
There are abundant examples of the titles of articles in international business periodicals
when a stylistic technique of paraphrasing, a subtle meaning transformation, has a mental image behind it which makes its use in discourse understandable and connotatively colored: The
Spare Sex: Women in Management – Fair Sex; The Purest Treasure – Pure Pleasure.
As it has been mentioned above, the target audience of the internationally recognized business
editions is supposed to have an extensive cultural and intercultural background knowledge. There
are many examples of times when business people, in creative ways, need to employ their knowledge of literature, vivid literary characters, metaphors and quotations to cross the boundaries of
shoptalk, and, when necessary, to treat professional issues from a fresh perspective [15:121]. The
fact that we are professionals does not excuse us from the reality that we are human beings. Education should not consist in learning a trade only. Cardinal Newman wrote that a university education «gives a man a clear conscious view of his own opinions and judgments, a truth in developing
them, an eloquence in expressing them, and a force in urging them» [16:1057].
Thus, the author of the paper, a Ukrainian associate professor, feels free and finds it quite
natural to cite William Shakespeare and Margaret Mitchell, great figures in world literature,
to describe a painful period of transition in Ukrainian modern history, politics and economy:
Something is rotten in the kingdom of…; There’s just as much money to be made in the wreck
of a civilization as in the upbuilding of one.
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МОВА КОМП’ЮТЕРНИХ КОРИСТУВАЧІВ
ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті мова йдеться про новий пласт лексики – комп’ютерний жаргон, що має
багато специфічних рис та способів утворення. Надається класифікація жаргонних
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новацій за тематикою, визначаються головні особливості та джерела походження
комп’ютерних жаргонізмів німецької, англійської та української мов.
Ключові слова: комп’ютерний жаргон, способи словотвору, джерела походження,
тематичні групи.
The article deals with the new type of vocabulary – computer slang, bearing a great number
of peculiar features and word building methods. It reveals the classification of slang novations
according to the subject area, defines the main peculiarities and origin of German, English and
Ukrainian jargon words.
Key words: computer slang, word building methods, origin, subject groups.
В статье анализируется новый пласт лексики – компьютерный жаргон, имеющий
большое количество специфических черт и способов образования. Предлагается классификация жаргонных новаций согласно тематической направленности, определяются
главные особенности формирования и происхождения компьютерных жаргонизмов немецкого, английского и украинского языков.
Ключевые слова: компьютерный жаргон, способы словообразования, происхождение, тематические группы.
З розвитком технічного прогресу у ХХ столітті по всьому світі почався процес інформатизації та комп’ютеризації. Комп’ютерні технології, які почали швидко розвиватися у
другій половині минулого сторіччя, а також масове вторгнення у середині 80х років на
всесвітній ринок персональних комп’ютерів призвели до виникнення великої кількості
спеціальних слів та виразів, пов’язаних з комп’ютерною термінологією. Разом з цим,
як у будь-якій професійній мові, існують і неофіційні позначення тих чи інших понять,
тобто те, що можна назвати професійним жаргоном. З огляду на це валідними є питання
формування комп’ютерної жаргонної лексики в різних дискурсах, джерел походження
цього пласту лексики.
М е т о ю дослідження є характеристика комп’ютерного жаргону як засобу міжкультурної комунікації, а також розподіл жаргонізмів англійської, німецької та української
мови на тематичні групи.
О б ’ є к т о м дослідження у роботі виступають одиниці мови нової соціальної спільноти комп’ютерних користувачів.
П р е д м е т о м є головні особливості комп’ютерного жаргону, а також тематичні
групи жаргонізмів трьох мов.
М а т е р і а л о м д о с л і д ж е н н я стали лексикографічні джерела: Словник комп’ютерного жаргону та Інтернет сленгу, Стислий словник російського комп’ютерного жаргону
(2004), Dictionary of American Slang (1995), Dictionary of Contemporary Slang, ComputerWörterbuch та словники комп’ютерної мови, які були запропоновані у Інтернеті.
Акту а л ь н і с т ь р о б о т и зумовлена посиленою увагою мовознавців до нелітературних, маргінальних мовних явищ, до формування нових групових мов, виявлення подібностей та відмінностей у формуванні комп’ютерного жаргону різноструктурних систем.
Малодослідженим є питання інтерлінгвального характеру зазначеної лексики. У дійсності національна кіберкультура (напрям у культурі, оснований на використанні можливостей комп’ютера, комп’ютерних мереж та технологій віртуальної реальності) і більша
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частина комп’ютерної лексики має наднаціональний характер, саме цим верифікується
легкість спілкування німецьких та українських користувачів.
Комп’ютерний сленг тлумачиться як діалект, жаргон, набір фраз та висловів, що мають вузьке (комп’ютерне) застосування та не є граматично правильними словами в мові.
Більшість є словами та похідними від слів англійської мови [1: 10].
Із розвитком обчислювальної техніки у багатьох країнах світу почала складатися
специфічна мова, якою спілкувалися комп’ютерщики-професіонали. Розповсюдження
персональних комп’ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі верстви
населення, які сприйняли й збагатили комп’ютерну жаргонну лексику. Порівняно молодий вік спеціалістів, які зайняті у цій сфері професійної діяльності, а також популярність
комп’ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання жаргонізмів і висловів
сленгу, визначають моду на комп’ютерний жаргон серед користувачів.
Однією із причин виникнення такої «мови» вважається її виключна місткість, коли
трьома-чотирма специфічними словами можна передати чималий абзац літературно
опрацьованого технічного тексту. Врешті-решт, комп’ютерний жаргон виражає навіть
певні емоції, які в сухій та лаконічній реальній Мережі відтворити майже неможливо.
Звичайно, що як будь-який винахід, комп’ютер спричинив появу термінології, яка
розвивається за загальними семантичними законами та одночасно володіє рядом спеціфічних рис. Однією з таких рис є настанова на гумор. Це пов’язано з тим, що формування
термінологічної системи трохи відстає від розвитку теорії та практики цієї науки, тому
вільний лексичний простір заповнюється іронічними, жартівливими термінами або знаками (наприклад смайликами). І до того ж спеціалісти, які працюють у сфері програмування, мають специфічне почуття гумору, пов’язане з особливостями їхньої діяльності.
Відмітною рисою комп’ютерної лексики є її метафоричність, образність. Комп’ютер –
сфера хвилююча, загадкова, складна та неминуче викликає образні асоціації, які находять
своє вираження у назвах. Слід зазначити, що німецькі назви зазвичай є прямим перекладом
з англійської мови тих слів, які містять метафору.
Основою для нової комп’ютерної мови стали технічні терміни і поняття, а також елементи лексики та ідіоматики англійської мови. Англійська мова використовується переважно для заповнення лакун, яких у новій мові велика кількість, із англійської мови
береться частина граматичного строю (спрощена модель). Це може бути пояснено як
виключною поширеністю англійської мови, так і відносною простотою її використання.
Необхідно зазначити, що це не класична англійська мова, а американська розмовна англійська мова з її спрощеною граматикою та лексичним складом.
Морозова О. В. пропонує наступні способи утворення комп’ютерних жаргонізмів [2: 11]:
1. Комп’ютерна мова використовує способи словотвору словотворчої системи тої чи
іншої мови, в свою чергу, новий лексичний матеріал використовується як твірні основи при утворенні комп’ютерних жаргонізмів різноманітними способами словотвору, що
зумовлено розвиненістю словотворчих систем мов, що досліджуються у даній роботі
(особливо української мови).
2. Для утворення комп’ютерних жаргонізмів часто використовуються терміни та професіоналізми, які перетворюють форму або зміст у процесі отримування комп’ютерною
мовою. Морфологічна, лексико-семантична або синтаксична трансформації термінів чи
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професіоналізмів сприяють зміні лінгвістичного статусу даних одиниць, сприяють їхній
зміні та переосмислюванню, та приводять до їхнього стилістичного зниження.
3. Англомовні запозичення, які формують та збагачують жаргонний словник користувачів у німецькій та українській мові, органічно поєднуються з морфологічними засобами української та німецької загальнолітературної мови.
Багатий запас морфологічних засобів української мови, зумовлений його синтетичним типом, дозволяє інтегрувати запозичення лексеми за допомогою словотворчіх
формантів, в результаті чого чітко проявляється відмітна риса української комп’ютерної
мови – прагнення привести створювану лексему на основі запозичення до вже існуючого
українського слова.
4. Найбільш продуктивними способами утворення комп’ютерних жаргонізмів на основі термінів та професіоналізмів є метафоричний перенос та запозичення. Вони можуть
супроводжуватися такими словотворчими процесами як абревіація (у формі складання та
скорочення коренів, телескопії, універбації), фонетична мімікрія, яка має за мету утворення паронімів, використання метатези (перестановка звуків або складів у словах на основі
асиміляції та дисиміляції) та епентези (перенесення звуків (переважно голосних) з наступного складу у попередній). Переважне використання того чи іншого словотворчого способу у кожній мові залежить як від мовних, так і від екстралінгвістичних факторів.
Наведемо приклади способів утворення комп'ютерного жаргону:
Словоскладання: cyberbuddy – співрозмовник в Інтернеті, Nett-Gott (нім.) – майстер
у роботі з комп’ютером.
Афіксація: hackishness – програмістське мистецтво, Gotisch (нім.) – невдало написана програма.
Контамінація: Chatiquette – chat + Etiquette (нім.) – правила поведінки у чатах,
hackmem – hack(er) + mem(ory) – пам’ятка хакера.
Калькування: device (девайс), hard drive (хард драйв), keyboard – кейборд.
Напівкалькування: CD-ROM – сидиромка, adden (нім.) (від англ.add) – додавати.
Універбація: Execution file (EXE) – екзешник, strategic game – стратегія.
Фонетична мімікрія: cash mеmory – киш-пам’ять, laser printer – лазар, jamper –
джемпер.
Абревіація та акронімія: RTM – Read The Manual
Проглянувши ці приклади можна відзначити, що в утворенні слів жаргонного характеру приймають учать ті ж способи словотвору, що і для слів літературної англійської мови. Важливо зазначити, що стилістично нейтральні слова у англійській мові,
переходячи у сленг українських програмістів та користувачів комп’ютерів, отримують
іронічно-зневажливе або розмовне забарвлення.
Розглядаючи словотворення як джерело поповнення регістру комп’ютерних жаргонізмів, можна навести наступні прийоми:
1) фонологічна германізація (при запозиченні);
2) лексична мутація;
3) творча словогра;
4) неологізація;
5) вербалізация іменників;
6) зміна значення слова [3: 13].
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У комп’ютерній мові деякі метафори запозичені в українську та німецьку мови з англійської або є інтернаціональними. Використання однакового способу у процесі метафоризації може пояснюватися спільністю життєвого досвіду носіїв обох мов, тому що цей
досвід виникає з одного і того ж матеріального світу. При метафоризації у комп’ютерній
мові українців, англійців та німців важливою є синонімія. У даних мовах спостерігається
многозначність метафори.
Зовнішні фактори зумовлюють тематичні класи, денотативний характер жаргонізмів. Комп’ютерна лексика не є однорідною. У німецькому, українському та англійському комп’ютерному жаргоні можна виділити наступні тематичні групи: 1. Людина, яка
має відношення до світу комп’ютерів. 2. Людина, яка віддає перевагу чомусь у світі
комп’ютерів. 3. Робота з комп’ютером. 4. Невдачі при роботі з комп’ютером. 5. Складові
частини комп’ютеру. 6. Назви програмних продуктів, команд, файлів. 7. Комп’ютерні
ігри. 8. Інтернет.
З точки зору тематики лексичні одиниці охоплюють наступні предметно-логічні області: 1) програми; 2) символи, знаки; 3) дії; 4) функції, команди;
5) системи; 6) деталі та пристрої; 7) інформаційні одиниці вимірювання;
8) позначення та характеристики людей, пов’язаних з програмуванням [4: 118].
Аналіз лексичних одиниць з точки зору тематики дає можливість побудувати синонімічні ряди, наприклад, для людини, яка добре розбирається у комп’ютерах, існують наступні визначення: jock, (computer) wizard, hacker, Internaut (англ.), Genie, Nett-Gott (нім.)
Довгий синонімічний ряд можна побудувати й навпаки, для позначення неграмотного
та неосвіченого користувача комп’ютерними системами: (computer) nerd, luser, bagbiter,
(computer) weeny, geek, lamer (англ.), Lurker (нім.), Read-only user, Weasel, Twink, Munchkin.
Непотрібну інформацію, дані або властивості програми можна позначити такими
словами, як gibberish, gubbish, cruft, dwim, bells and whistles.
Розподілимо комп’ютерні жаргонізми за наступними тематичними групами:
1 група – людина, яка має відношення до світу комп’ютерів: Sys-frog, System jock –
системний програміст, адміністратор; Wirehead – сітьовик; Flamer – конфліктний користувач мережі; Mousepotato – людина, яка багато сидить за комп’ютером; Programmer – програмер (замість програміст); Administrator – адмін.; User – юзер; ModeRATor – модератор;
mouse potato – той, хто багато сидить за комп’ютером; attic, avatar – людина, яка довго
сидить у чаті та не звертає ні на що уваги; blogger, Podcasting , vlog – той, хто сидить у
блогах; cracker, hacker, hacker ethic – той, хто ламає захист програми, програмного забезпечення або системи; сryppie – нікнейм (призвісько) хакера; Screenagers, generation Y,
mouse potato – підлітки, які постійно сидять перед монітором.
У окрему підгрупу виділяються назви прихильників якої-небудь операційної системи, мови програмування, типу комп’ютеру, комп’ютерних ігр: UNIX weenie – користувач
UNIX; muddie – той, хто захоплюється грою MUD; OS Windows lovers – віндузятники;
Gamer – геймер; Doomer – думер; OS Linux lovers – лінуксоїди.
2 група – все пов’язане з Інтернетом: Surfen – шукати щось у Інтернеті; Cobweb Site –
сайт, що не оновлюється; download – загружати, переносити інформацію з Інтернету на свій
комп’ютер; Internet – нет, інет; Information – інфа; to login – логінитися; Slag – перегрузка
комп’ютерной мережі; mail bomb – повідомлення у електронній пошті, що містить вірус;
131

honeypot, spam trap – сервер електронної пошти, що вишукують спамерів; kewl – коротке повідомлення у блогах та електронній пошті; bloodware – передача інформації за гроші; browse
– шукати щось у Інтернеті; canon – офіційне джерело інформації; jabber – передавати дані
через мережу або чат; jack in – підключатися до мережі; logoff – відключитися від мережі.
3 група – робота з комп’ютером: to print – принтовати; to crack – крекнути;
to hack – хакнути; to click – кликати; to delete – зносити, вбивати; to press buttons on the
keyboard – топтати батони; Latency – час, який витрачається на завершення будь-якого процесу; clickly – швидко натискати кнопки клавіатури; kevork – скачувати проект, програму.
4 група – невдачі при роботі з комп’ютером: Gedanken – недороблений (про алгоритм або програму); ban – бан, забанити (вигнати з серверу на час або назавжди); to
cick – кікнути, кік; snark, glitch – глюк, глюкати, глючити; the computer hung – комп завис; Buzzer – зіпсований динамік; hairball, spaghetti code – щось заплутане у програмі;
hang-time, down time – час зависання комп’ютера, таким чином ніщо не можна на ньому
робити; cluster funk – помилка дії якоїсь програми; I/O error – Ignorant Operator error.
5 група – складові частини комп’ютеру: сomputer – комп, камп, залізо, компутер,
тачка, аппарат, машина, верстак, компостер, мізківник; video adapter (card) – відуха, відяха
(відеокарта); disk drive – сидюк, пісюк (дісковод); Processor – камінь, проц (процесор); VGA
– вегеа, вежеа, вагон (відеоадаптер); Winchester drive, hard disk, hard drive – вінт, хард діск,
важкий діск/драйв (вінчестер); Motherboard – мать, материнка (материнська плата); inkjet
printer – струйник (струйний прінтер); keyboard – клава, кіборд, клявішарня; Chiрset – набір мікросхем, на яких зроблена плата (Чипсет SiS); Main Frame – головний комп’ютер;
mecca – все, що є механічним (у комп’ютерах); mips – вимір швидкості роботи процесору;
pixel dust – брудний, запилений екран монітору; puter – комп’ютер скорочено.
6 група – назви програмних продуктів, команд, файлів: Program – прога; Windows
– вінда, віконця, кватирки; operating system (OS) VAX – вакса; operating system (OS) DRDOS – дурдос, дирдос; operating system (OS) Linux – лінух; ICQ – ася, аська; IRC – ірка;
аccount – Ак; Firefox – вогнелис; to search in Google – гугланути, гуглити; basket – горщик
(корзина); Microsoft – дрібнософт; Live Journal – живий журнал; Zip – зіп, зіповати, зазіпований, зіповський; Windows Professional – XP Prof – проф; NSF/NSM – No such file/
no such memory; Plug and Play – апаратне забезпечення, яке не потребує налаштувань;
Sneakernet – обмін інформацією між комп’ютерами за допомогою дискет; assicons –
смайлики; clunky – програма, яка дуже повільно працює.
7 група – комп’ютерні ігри: Quake (game) – квак; To play Quake – квакати; Wolfenstein
(Wolf) (нім.) – вольф; Game – гама; to play computer game – гамати; to play Doom – думати;
types of games – леталка, стрелялка, бродилка, ролевик; to kill – кілляти, кільнути.
Власне німецькі жаргонізми:
Netizen, Denizen – той, хто проводить багато часу і Інтернеті; Die Platte – жорсткий
диск; Die Mutterplatte – материнська плата; Die Tastatur – клавіатура; Ezine – електронна
версія популярного видання (газети, журнала); atten – діяти, атакувати (у комп’ютерній
грі) (angreifen); crock – ein krüppelhaft zusammengeschustertes Programm; gotisch – невдало
написана програма; Knacken – система охорони (пароль); Lurker – пасивний спостерігач
у чатах або на форумі (від lurking); Netter – користувач Інтернет; Net-Gott, Genie – майстер при роботі з комп’ютером; gunnen – відключати від мережі; herunterladen, saugen –
загружати інформацію з Інтернету; Elch – сатирична стаття в Інтернеті; glork – збиватися
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з нормального функціонування; gronk – відключати; zorch – працювати з великою швидкістю; bremsen, hemmen – гальмувати (про комп’ютер, Інтернет); Gurke – комп’ютер.
Більша частина жаргонізмів англійської, німецької та української мови утворюється
за допомогою таких способів словотвору, як афіксація, словоскладання та абревіація. Німецька мова запозичує не тільки окремі лексичні одиниці з англійської мови, але й можна
відзначити й більш глибокі корені англомовного впливу на німецьку комп’ютерну сферу.
Отже, використання вищенаведених слів та виразів, а також безлічі інших
комп’ютерних жаргонізмів, полегшує спілкування між користувачами комп’ютерів не
тільки однієї країни, але й зовсім інших культур, які пристосовують запозичену лексику
під граматичні та фонетичні норми своєї мови, а також велика кількість жаргонізмів стають інтернаціональними термінами та поняттями.
Таким чином можна відзначити, що головною метою комп’ютерної жаргонної лексики є задоволення комунікативних потреб суспільства та препарація інтеракцій.
Комп’ютерна жаргонна лексика – активна динамічна система, яка потребує подальшого вивчення та аналізу з огляду на міждисциплінарний характер сьогоденної науки.
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Некоторые аспекты межкультурной коммуникации
В статье идёт речь о некоторых аспектах межкультурной коммуникации. Формируются задачи лингвистической теории перевода, данные Комиссаровым В.Н. Также
рассматривается тесная связь лингвистической теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами, как контрастивная лингвистика и социолингвистика.
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The article deals with some aspects of intercultural communication. The tasks of translation
theory given by Comyssarov are formed. Also a close relation of translation theory to other
linguistics’ subjects such as contrastive linguistics and sociolinguistics is painted out.
В настоящее время лингвистическая теория перевода прочно утвердилась как самостоятельная научная дисциплина. Лингвистическая теория перевода имеет дело с
текстами на исходном языке и языке перевода, так и с самим процессом преобразования текста оригинала в текст перевода
По определению Комиссарова В.Н переводческая деятельность носит посреднический
характер. Благодаря переводу обеспечивается возможность межъязыковой коммуникации.
А это означает, что для создания полноценного перевода переводчик должен принимать во
внимание особенности автора исходного сообщения и получателей этого сообщения, их знания, опыт, а также особенности восприятия людей, которым предназначается перевод, и все
прочие аспекты межъязыковой коммуникации, влияющие на ход и результат переводческого
процесса. Это означает, что предмет теории перевода имеет комплексный характер и не ограничивается лишь процессом перевода и его результатом. Лингвистическая теория перевода
рассматривает перевод в широких рамках межъязыковой коммуникации и изучает все её
аспекты и определяющие факторы, как собственно языковые, так и внешние по отношению
к языку, но прямо или косвенно влияющие на выбор языковых единиц в процессе перевода.
В.Н Комиссаров формирует следующие задачи лингвистической теории перевода:
1) раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, т.е. указать, какие
особенности языковых систем и закономерности функционирования языков лежат в
основе переводческого процесса, делают этот процесс возможным и определяют его характер и границы;
2) определить перевод как объект лингвистического исследования, указать его отличие от других видов языкового посредничества;
3) разработать основы классификации видов переводческой деятельности;
4) раскрыть сущность переводческой эквивалентности как основы коммуникативной равноценности текстов оригинала и перевода;
5) разработать общие принципы и особенности построения частных и специальных
теорий перевода для различных комбинаций языков;
6) разработать общие принципы научного описания процесса перевода как действий переводчика по преобразованию текста оригинала в текст перевода;
7) раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и социолингвистических факторов;
8) определить понятие «норма перевода» и разработать принципы оценки качества
перевода.
Лингвистическая теория перевода тесно связана с такими лингвистическими дисциплинами, как контрастивная лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, лингвистика текста. Задачи контрастивной лингвистики – сопоставление языков, выявление
их сходств и различий. Данные контрастивной лингвистики несомненно полезные для
лингвистической теории перевода.
Например, одной из причин использования переводческих трансформаций является наличие в одном из взаимодействующих языков так называемых «безэквивалентных форм »,
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выявлению которых и способствуют данные контрастивной лингвистики. Теория перевода
нуждается в контрастивной лингвистике как в источнике исходных данных. Эти данные проливающие свет на расхождения между структурными типами, системами и нормами языков,
служат в качестве отправного пункта для собственного переводческого анализа (Швейцер
А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты М.: Наука, 1988. С.11, С. 12)
Несмотря на тесную связь контрастивной лингвистики и теории перевода, их нельзя
приравнивать друг к другу. Если целью контрастивной лингвистики является сопоставительное изучение двух, реже нескольких языков для выявления их сходств и различий
на всех уровнях языковой структуры (Лингвистический энциклопедический словарь.
М., Сов. энциклопедия, 1990. С.239.). Теория перевода, в свою очередь, исследует перевод как специфический вид межъязыковой коммуникации, языкового посредничества.
Её целью является выявление сущности, перевода, его механизмов, способов реализации, влияющих на него языковых и экстралингвистических факторов. Теория перевода, помимо исходного и конечного текстов, принимает во внимание социокультурные и
психологические различия между разноязычными коммуникантами, а также ряд других
социокультурных и психолингвистических детерминантов процесса перевода. При этом
учитывается, что перевод – это не простая смена языкового кода, но и адаптация текста
для его восприятия сквозь призму другой культуры.
Среди социолингвистических проблем, имеющих непосредственное отношение к
переводу, следует выделить такие, как «язык и социальная структура», «язык и культура», «язык и социология личности».
Проблема перевода социальных реалий связана с поиском их функциональных аналогов. Сложность этой проблемы проистекает из разного членения социальной действительности, и особенно сложно дело обстоит в тех случаях, когда речь идёт о культурах,
разделенных значительной дистанцией. Так, по свидетельству Ю. Найды, для английского словосочетания common people («простые люди») в языке индейцев майя удалось
найти лишь более или менее адекватное описательное соответствие – «люди, живущие
на окраине посёлка», поскольку в культуре индейских племён полуострова Юкатан
удалённость жилья от центра является показателем социально-экономического статуса.
Социально обусловленная вариативность языка находит своё отражение в авторской
речи и в речи персонажей художественных произведений. Различают стратификационную вариативность и ситуативную вариативность. Стратификационная вариативность
непосредственно связана с социальной структурой общества и находит своё выражение
в тех языковых и речевых различиях, которые обнаруживаются у представителей разных
социальных слоёв и групп.
Ситуативная вариативность языка проявляется в преимущественном употреблении социально маркированных языковых средств в зависимости от социальной ситуации, от ролевых
отношений между коммуникантами. В художественной литературе отдельные языковые
единицы или целые системы и подсистемы используются в качестве средств речевой характеристики персонажа, для указания на его социальный статус либо на ролевые отношения между персонажами. В переводе подобные характеристики должны сохранятся, хотя
выполнить это пожелание не так-то просто из-за различий в социальной дифференциации
общества и, соответственно, в социально детерминированной дифференциации языка.
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В переводе находит своё отражение и тональность текста, определяемая ролевыми
отношениями между участниками коммуникации. Предполагается, что средства массовой информации моделируют речевое поведение человека, выбирающего те или
иные языковые средства в зависимости от ролевых отношений. А. Д. Швайцер приводит в качестве примера два американских военных журнала – «Military Review» и
«Soldiers». Первый издаётся командно-штабным колледжем и предназначен в основном для старших офицеров, второй адресован широкой читательской аудитории.
Установка на разную аудиторию определяет и стилевые расхождения между этими
журналами: в первом случае преобладают типичные «уставные» тексты с характерной для них специальной терминологией, во втором случае преобладают разговорная
тональность.
Социальная норма перевода – это совокупность наиболее общих правил, определяющих выбор стратегии перевода. Эти правила отражают те требования, которые
общество предъявляет переводчику. Не будучи чем-то раз и навсегда заданным, они
варьируются от культуры к культуре, от эпохи к эпохе и от одного типа текста к другому типу. Так, средневековые переводы Библии характеризует жёсткий буквализм,
проистекающий из пиетета, «священного трепета» перед библейскими текстами. Позднее возобладал принцип «переводить не слова, а мысли». Подобная историческая
норма перевода по сути совпадает с тем, что Комиссаров В.Н. называет конвенционной нормой перевода. (Комиссаров В.Н. Теория перевода. Лингвистические аспекты)
М.: Высш. шк.., 1990. С.231-232
Перевод – это сложное комплексное явление на которое оказывают влияние множество самых разнородных факторов, которые следует учитывать в процессе перевода текстов.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ АГРАРНОГО ВУЗУ
У статті розкривається питання формування соціокультурної компетенції студентів аграрного вузу у контексті європейських інтеграційних процесів. Автори звертають
увагу на актуальність обраної теми у зв’язку із зростанням попиту в Європі на фахівців, які володіють англійською мовою. Проводиться теза про доцільність моделювання
на заняттях з іноземної мови ситуацій міжкультурного спілкування з урахуванням також професійної спеціалізації студентів. Виділені педагогічні умови, які зумовлюють
ефективність формування соціокультурної компетенції.
Ключові слова: соціокультурна компетенція, сюжетні ігри, ситуаційно-рольові ігри,
ігрові ігри, професійна спеціалізація студентів.
The article is devoted to the question of forming the socio-cultural competence of students
of Agrarian educational establishment in the context of European integrational process. The
authors pay attention to the actuality of the taken theme in connection with increasing demand
for specialists who have a good command of English in Europe. The thesis about the necessity
of modeling the situation of communication of different cultures at the studies of foreing
languages with due regard for professional specialization of the students is is stressed.
The pedagogical conditions which contribute to the efficiency of forming the socio-cultural
competence are distinguished.
Key-words: socio-cultural competence, subject plays, situational-role games, playing.
professional specialization of the students.
Процеси європейської інтеграції охоплюють різні сфери життєдіяльності. Не винятком стала і вища освіта. Сьогодні перед фахівцем з вищою аграрною освітою постає цілий ряд не лише економічних, але й соціально -психологічних та лінгвістичних завдань,
які виникають в умовах європейської інтеграції.
Кожна країна, попри очевидні глобальні тенденції, по своєму підходить до проблеми
професійної підготовки фахівців. Взаємозалежність між якістю різних аспектів суспільного життя та професійною підготовкою фахівців і наукою у переважній більшості розвинутих країн світу зводиться до формули «суспільство – освіта + наука – суспільство».
Інтернаціоналізація науки і навчання – це один з викликів, що постає перед європейськими вищими навчальними закладами [1;2]. Інтернаціоналізація фахівців передбачає
краще знання англійської мови в Європі. Глобалізація ринків праці зумовила зростання
попиту на програми з англійською мовою викладання. Ось чому сьогодні дуже важливим
є завдання навчання іноземної мови не тільки студентів філологічних спеціальностей,
але й майбутніх фахівців різних галузей виробництва, у тому числі аграрної галузі.
Вивчення іноземної мови в аграрному вузі допомагає залучити студентів до системи цінностей країни, мова якої вивчається. Формування соціокультурної компетенції
© Заскалєта С.Г., Воєнна В.Г., Стрюкова І.Я., 2009
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студентів передбачає впровадження «європейського виміру», тобто включення тем, що
відображають:
– історичну спадщину Європи;
– загальноєвропейську культуру;
– геополітичний портрет сучасної Європи;
– толерантність та готовність знайти взаєморозуміння та ін.
З якою б країною не була пов'язана професійна діяльність кожного студента особливо
важливим є те, що студенти повинні розуміти різницю між рідною та іншими культурами
та долати соціокультурні відмінності.
Моделювання на заняттях з іноземної мови ситуації міжкультурного спілкування
можливо лише тоді, коли воно базується на моделях двох культур – рідної та іноземної.
Проблема формування лінгвосоціокультурної компетенції є не тільки методичною та
лінгвістичною, але й соціально-психологічно.
Ефективність процесу формування соціокультурної компетенції студентів аграрного
вузу забезпечується шляхом залучення студентів до діяльності, яка максимально моделює навчальний процес і створює умови для професійно орієнтованого спілкування. На
заняттях нами використовувалися такі різновиди ігор: сюжетні, ситуаційно – рольові,
ділові. В залежності від рівня комунікативних умінь студентів (високий, середній, низький) ми обирали найбільш адекватні завдання, які вимагали від студентів уміння легко і
швидко приймати умови, запропоновані ситуацією, а також використовувати імпровізацію. Ділова гра включає в себе імітаційні вправи, ігрове проектування, аналіз ситуації.
При цьому формується комплекс комунікативних умінь і уміння відчувати партнера зі
спілкування, уміння ідентифікувати себе з ним, знаходити способи досягнення позитивного кінцевого результату.
Підвищення ефективності формування соціокультурної компетенції умінь можливо
за рахунок:
врахування функціонального стану (психологічної та фізіологічної готовності студентів до заняття);
– врахування мотиваційної сфери;
– застосування критеріїв та показників ефективності навчальної діяльності;
– планування самостійної роботи студентів;
– контролю за самостійною навчальною діяльністю студентів.
Важливим резервом у формуванні соціокультурної компетенції є також урахування
професійної спеціалізації студентів. Вивчення характерних особливостей навчальнопізнавальної діяльності студентів конкретної спеціальності дозволяє виявити додаткові
засоби формування у студентів активного і творчого підходу до роботи.
На основі аналізу роботи нами виділені педагогічні умови, які зумовлюють ефективність формування соціокультурної компетенції студентів. Ними є:
1) організація педагогічно доцільного добору форм і методів навчання, які б забезпечили суб’єкт – суб’єктну взаємодію;
2) професійна спрямованість навчального процесу;
3) організація гуманістично спрямованих відносин у системі «викладач – студент»,
«студент – студент»;
138

4) забезпечення високого рівня комунікативної і методичної компетентності викладача.
Виділені умови становлять собою сукупність взаємодіючих компонентів, що сприяють цілісному підходу до організації навчального спілкування, і створюють можливість
для викладача певною мірою реалізувати комунікативний потенціал дисципліни «Іноземна мова» у процесі формування комунікативних умінь.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
УДК 802.0-4/5-086

Прокопова Л.І.
(Київ, Україна)

Параметри милозвучності української мови
У статті розглянуто консонантний коефіцієнт та консонантну сонорність як основні
параметри визначення сонорності, гучності української мови, які відбивають метафоричні
ознаки сприйняття української мови як милозвучної, «калинової», «солов’їної».
В статье рассматриваются консонантный коэффициент и консонантная сонорность как основные параметры определения сонорности, звучности украинского языка,
которые отражают метафорические признаки восприятия украинского языка как благозвучного, «калинового», «соловьиного».
The article deals with the consonantal factor and consonantal sonority as key parametres
of the Ukrainian language sonority which reflect metaphorical signs of the Ukrainian language
perception as a harmonious one.
Кожен народ, кожна нація вважає свою мову найкращою у світі, тому що через неї
можна висловити будь-які думки і будь-які почуття. Українці називають свою мову «милозвучною», «калиновою», «солов’їною».
Що це означає, яка фонотактична модель стоїть за цією мовою – мета цієї статті.
Перше питання, яке потребує свого висвітлення – питання про консонантний коефіцієнт. Під консонантним коефіцієнтом фонетисти розуміють стосунок приголосних до
голосних в текстах, тобто КК – приголосні: голосні.
На думку Тамбовцева Ю.О. [9, 5], уся безліч мов має зосередитися у порівняно
невеликому інтервалі від 0,5 до 2,0. Тамбовцев вважає консонантний коефіцієнт важливою типологічною рисою, яка дозволяє встановлювати ступінь близькості, ступінь
спорідненості мов світу.
Ю. Тулдава [12, 354] пропонує таку таблицю консонантного коефіцієнта для кількох
мов, куди він вводить також українську мову:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фінська
Італійська
Литовська
Українська
Російська
Угорська
Грецька
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Приголосні
52, 3
54
56, 3
57, 8
58
58, 6
58, 7

Голосні
47, 7
46
43, 7
42, 2
42
47, 4
41, 4

Консонантний коефіцієнт
1, 10
1, 17
1, 29
1, 37
1, 38
1, 41
1, 42

8.
9.
10.

Польська
Німецька
Англійська

58, 8
59, 7
60

41, 2
40, 3
40

1, 43
1, 49
1, 52

Треба думати, що голосні, як найсонорніші, найзвучніші, роблять мову більш звучною, більш сонорною, якщо їхня кількість у мові порівняно більша, тобто у цьому стосунку українська мова звучніша, ніж німецька.
Ми провели невеличкий статистичний експеримент на наявність приголосних і голосних та виведення консонантного коефіцієнту на випадковій сто двадцять першій
сторінці [15]. Результат виявився таким: 56,6% приголосних і 44, 4% голосних, тобто
консонантний коефіцієнт становить 1,27, і таким чином він є значно нижчим, ніж у Ю.
Тулдави. Однак про варіативність коефіцієнта йтиметься нижче.
Подібний статистичний експеримент ми провели на випадковій дев’яносто сьомій сторінці німецького тексту [16]. Результат вийшов такий: 60,5% приголосних і 39, 5% голосних.
Консонантний коефіцієнт становить 1,53, тобто дуже близький до даних Ю. Тулдави.
Тамбовцев Ю. О. [10, 9] наводить таблицю розподілу величин консонантного коефіцієнта в 86 мовах світу. Найменший консонантний коефіцієнт показує гавайська мова
– 0, 53, де, як відомо, превалюють голосні, а приголосних відносно мало. Найбільший
приголосний коефіцієнт випадає на ітельменську мову – 1,99. А передостаннє місце за
консонантною насиченістю займає німецька мова та американський варіант англійської
мови – 1,77. ми не наводимо цієї таблиці, тому що українська і російська мови знаходяться на старому рівні, а найголовніше – вони знаходяться на екстремальних позиціях щодо
європейських германських мов – німецької та англійської.
Треба вказати на те, що Тамбовцев у цій книзі вказує на певну варіативність даних
рівних у дослідників щодо консонантного коефіцієнта.
Значні коливання спостерігаються для російської мови:
1, 38 – за Ніконовим, 1980
1, 37 – за Йолкіною та інш., 1964
1, 38 – за Бондарко Л. В. та інш., 1977
1, 38 – за Чистяковим, 1972
1, 39 – за Пєшковським, 1925
1, 50 – за Богородицьким, 1921, 1924
Щодо української мови:
1, 27 – за Чистяковим, 1972
1, 37 – за Перебийніс, 1965
Різні дані за Гридановою Л.М., 1966
Ці коливання спричинюються обсягом вибірки, стилем мовлення, літературним жанром, але для загальної мети цієї статті вони не мають суттєвого значення.
Не заперечуючи значення консонантного коефіцієнта, ми спробували знайти додаткові ознаки звучності певної мови.
У класичній фонетиці і у корифеїв фонетичної науки класифікація звуків мови відбувалася за однією з дуже важливих ознак – поділом приголосних на сонорні, дзвінкі,
глухі – Л. В. Щерба [14, 71], Л. Зіндер [4, 180], Трубецькой [13, 164] та їхні послідовники,
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причому дехто з послідовників, наприклад, В. Г. Таранець [11, 23-40], вживає термін
«енергетичність» у зв’язку з градацією цієї класифікації за допомогою електроприладів.
На сторінці 35 плавні та носові (сонорні) показують максимальну енергетичність, дзвінкі
приголосні – середню, а глухі – мінімальну.
Експерти з акустичної фонетики [16, Сар. VIII, 99] також утверджують поняття «сили
звуку» (sound power), наводять акустичні дані для нормального мовлення від одного до
семи міліватт, яке рідко перевищує сорок децибел. Однак відсутні дані щодо сили сонорних, дзвінких і глухих у різних мовах.
Поняття «сонорності» Р. Якобсон та М. Халле визначають як «присутність або відсутність чітко визначеної формантної структури» [15].
Ми спробували ввести параметр консонантної сонорності для визначення фонотактичної моделі української та німецької мов.
На зазначених вище сторінках ми підрахували приголосні тільки за ознакою: сонорні, дзвінкі та глухі, не диференціюючи їх за способом утворення (зімкнені – щілинні і
т.п.). Результати виявилися досить цікавими:
В українській мові:
Сонорні
30, 5%
(258)
В німецькій мові
Сонорні
38, 8%
(311)

Дзвінкі приголосні
33, 1%
(281)

Глухі приголосні
36, 4%
(254)

Дзвінкі приголосні
15, 9%
(132)

Глухі приголосні
46, 3%
(378)

Якщо врахувати, що в німецькій мові кінцеві r-звуки після довгих голосних, а також
у кінцевому складі -er та префіксах типу ver- вокалізуються, тобто вимовляються як подовжений голосний або як неясний голосний типу [a], наприклад, Haar [ha::], war [va::],
Vater [’fa:ta], то кількість сонорних зменшиться на сорок сім одиниць, тоді кількість сонорних становитиме лише 31, 2%, тобто за кількість сонорних німецька і українська
мови подібні.
Звичайно, ця ознака є фонетичною, а не фонологічною, і навряд чи вимагає фонологічної оцінки.
Деякі асимілятивні явища української мови ускладнюють картину тим, що на стиках
слів і складів відповідно може відбуватися асиміляція за дзвінкістю або глухістю.
Головний висновок із цих підрахунків полягає у тому, що загальна кількість сонорних і дзвінких приголосних припадає на українську мову, отже, доводиться визнати, що
українська мова звучніша і сонорніша за німецьку мову і що обидва покажчики – консонантний коефіцієнт і консонантна сонорність приголосних діють разом і кожен з них
вносить свою частку у фонотактичну модель мови.
Щодо трифонемних сполук на початку слова, то тут переважають сполуки із глухими
приголосними [8, 117].
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Відносно двофонемних сполук приголосних на кінці слова, то тут нібито переважають звучні сполуки сонорні+сонорні, сонорні+дзвінкі, дзвінкі+сонорні, дзвінкі+дзвінкі,
тобто сполуки з глухими лишаються у меншості [8, 119].
У трифонемних сполуках начебто знову переважають сполуки з глухими [8, 122].
Очевидно, що пошуки яких-небудь нових ознак для оцінки сонорності мов у сполуках приголосних вимагають подальших поглиблених досліджень.
Отже, два параметри – консонантний коефіцієнт та ознака консонантної сонорності – дає підстави вважати, що українська мова є «милозвучною», «калиновою» та
«солов’їною» порівняно з німецькою.
Вважаю, що бажано було б провести перцептуальні дослідження щодо сприйняття
поняття загальної сонорності за Журавльовим, який намагався розкрити символіку значення слів асоціативно за ознаками кольору і таких значень, як «м’яко-твердо», «добрепогано». Очевидно, можна було б протестувати і поняття сонорності слів, а, можливо, і
словосполучень. Але ці завдання, вочевидь, можуть бути розв’язані за допомогою перцептивної фонетики.
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ВОКАТИВИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ТА ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК
(на матеріалі творів сучасних французьких письменників)
У статті мова йде про дослідження вокативів, які відмічено в сучасній французькій
художній літературі, в руслі таких актуальних напрямів сучасної лінгвістики, як дослідження категорії емоційності в мові та аналізу гендерного чинника при виборі тих
або інших мовних одиниць. Підтверджується гіпотеза про залежність кількості та
особливостей компонентної структури емоційно забарвлених вокативів у художньому
творі від статі письменника.
Ключові слова: гендерний чинник, емоційно забарвлений вокатив, антропонім, апелятив.
В статье речь идет об исследовании вокативов, отмеченных в современной французской художественной литературе, в русле таких актуальных направлений современной
лингвистики, как исследования категории эмоциональности в языке и анализа гендерного фактора при выборе тех или иных языковых единиц. Подтверждается гипотеза о зависимости количества и особенностей компонентной структуры эмоционально
окрашенных вокативов в художественном произведении от пола писателя.
Ключевые слова: гендерный фактор, эмоционально окрашенный вокатив, антропоним, апеллятив.
This article deals with vocatives that have been marked in the modern French literature.
These vocatives are considered in the tideway of such actual trends of the modern linguistics as
the research of category of emotionality in the language and analysis of gender’s factor in the
selection of one or other units of language. This article has confirmed the hypothesis about the
dependence of quantity and peculiarity of the component structure of the appellative vocatives
in the literature from gender of the writer.
Key words: gender’s factor, apellative vocative, anthroponym.
Дане дослідження проведене в руслі трьох актуальних напрямів сучасної вітчизняної
та зарубіжної лінгвістики: вивчення вокативів (звертань) як компонента комунікативного акту, дослідження категорії емоційності в мові і аналізу гендерного чинника в мові.
Актуальність наданої роботи зумовлена зростаючою зацікавленістю до дослідження, з
одного боку, категорії гендера в мові, з іншої – відображення емоційності. В той же час
однією з актуальних проблем сучасної лінгвістики є вивчення звертання. Як особливий
контактоустановлюючий засіб, звертання (вокатив) є однією з самих уживаних мовних
одиниць у французькій мові.
Тема звертань у французькій мові багатоаспектна. В галузі французької мови в останнє двадцятиріччя опублікована значна кількість робіт, присвячених проблемам дискурсу,
спілкування, комунікативного аспекту вивчення французької мови [1-3], а також дисертаційні дослідження [4-7].
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Новизна наданого дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняному мовознавстві зроблено спробу дослідження вокативів французької мови в аспекті категорії
емоційності з урахуванням соціолінгвістичного (зокрема, гендерного) чинника, у більш
конкретному сенсі – статі письменника. При розгляді вживання вокативів у сучасній
французькій прозі та драматургії виникла гіпотеза, що вибір того або іншого звертання в
художньому творі безпосередньо або опосередковано зумовлено статтю письменника.
Матеріалом дослідження є вокативи, які відмічено в оригінальних текстах прозаїчних і драматичних творів французьких авторів другої половини ХХ століття (Ф. Адлера,
А. Гавальді, Ж. Кокто, Б. і Ф. Грю, Р. Мерля, Д.Пеннака, Р.Кено, Ф.Саган, Э.-Э.Шмітта),
які виділено методом суцільної вибірки. Дослідження проведене на матеріалі 3007 одиниць, обраних з 4852 сторінок текстів.
Мета наданого дослідження – описати особливості структури вокативів, які відмічено в сучасних французьких прозаїчних і драматичних творах, а також встановити, чи
є взаємозв’язок між особливостями вживання та структури звертань у тесті художнього
твору і статтю письменника.
При аналізуванні та опису матеріалу були використані такі методи: метод суцільної
вибірки – при збиранні матеріалу, кількісна обробка даних, лінгвістична інтерпретація
та опис результатів дослідження.
Під вокативом мається на увазі «звертання як синтаксична конструкція - слово або
сполука, що позначають персону або персоніфікований предмет, явище, до яких звертається мовець, привертаючи увагу до повідомлення і здебільшого характеризуються граматичною незалежністю й інтонаційною та пунктуаційною відокремленістю» [8: 72].
В ході дослідження було виділено дві групи вокативів: а) вокативи, що включають
власне ім’я (однокомпонентний антропонім або у поєднанні із залежним словом), і б) вокативи, що включають ім’я прозивне (апелятив), – однокомпонентний або у поєднанні із
залежним словом.
Звертання, що включають ім’я власне, складають 64,3% (1933 од.) всього об’єму зафіксованих одиниць; звертання, що включають ім’я прозивне, – 35,7% (1074 од.) В художніх
творах, таким чином, знаходить своє віддзеркалення той факт, що до співбесідника звертаються частіше на ім’я (однокомпонентному або із залежним словом), а не апелятивом.
Порівняння особливостей вживання антропонімів і апелятивів у складі звертань
письменниками-чоловіками і письменниками-жінками не дає скільки-небудь значної
розбіжності в показниках – частка імен власних у звертаннях стабільно висока і складає
67% в текстах письменників-чоловіків і 60% в текстах письменників-жінок; частка апелятивів поступається в два рази антропонімам і складає 33% в текстах письменників і
40% – в текстах письменниць. (див. Таблицю 1).
Таблиця 1.

Письменники-чоловіки
Письменники-жінки

Звертання, які
містять
антропонім
67,0% (1223 од.)
60,0% (710 од.)

Звертання, які
містять апелятив

всього

33,0% (601 од.)
40,0% (473 од.)

100% (1824 од.)
100% (1183 од.)
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Це говорить про те, що гендерна ознака автора не є релевантною в даному аспекті. У
творчості як авторів-чоловіків, так і авторів-жінок практично однаково відбито той факт,
що у вокативах майже в два рази переважають конструкції, що включають ім’я власне, в
порівнянні із звертаннями, що мають в своєму складі апелятиви.
Аналіз вокативів в аспекті категорії емоційності проводиться на підставі теоретичної
передумови про те, що на мовному рівні емоційна оцінка стає як відбите та закріплене
в семантиці мовного знаку, як його мікрозначення, думка суб’єкта про цінність деякого
об’єкту [9: 40]. Дослідження проводиться також на підставі гіпотези про те, що «конотація як експресивно маркірований макрокомпонент семантики є продуктом оцінного
сприйняття і відображення дійсності в процесах номінації» [10: 21].
До звертань, що характеризуються нейтральною емоційністю, віднесені однокомпонентні імена власні, форми ввічливості і терміни спорідненості без визначень; вони
складають 71,8% всіх зафіксованих звертань (2158 одиниць). Решті звертань (849 од.,
або 28,2%) властива різного роду ступінь емоційності, що характеризується позитивною
або негативною оціночністю.
Аналіз емоційно забарвлених вокативів з точки зору гендерного чинника (див.Таблицю 2) показав, що в творах авторів-чоловіків виявляється менша кількість наданих
одиниць, чим у творах авторів-жінок: у творах письменників-чоловіків вокативи, що характеризуються наявністю емоційності в своїй семантиці, складають 22,5 % з усіх відмічених в їх творах вокативів; у творах письменниць – 36, 9%. Таким чином, в мові
персонажів відбивається гендерна ознака автора.
Таблиця 2.

Письменники-чоловіки
Письменники-жінки
всього

Емоційно забарвлені
звертання
22,5% (412 ед.)
36,9% (437 ед.)
849 (28,2%)

всього
1824 (100 %)
1183 (100%)
3007

Розгляд типів емоційно забарвлених вокативів з погляду їх структури (поза врахуванням статі письменника) привів до висновку про те, що найбільш поширеним типом
такого роду вокативів є структури, які складаються з апелятиву та залежного слова –
60,6% (529 од.). Далі по вживаності йде модель «антропонім + залежне слово» – 25,0%
(213 од.). Найменшу частину серед звертань, що несуть емоційний компонент в своїй
семантиці, складають однокомпонентні апелятиви – 14,4% (123 од.).
Розгляд взаємозв’язку типів структури емоційно забарвлених вокативів і статі письменника привів до наступних висновків.
У письменників-чоловіків вокативи «антропонім + залежне слово» складають 26,9%
всіх емоційно забарвлених звертань; у письменниць одиниці даної структури складають
23,3% (див. Таблицю 3). У текстах письменників-чоловіків частіше, ніж у письменниць,
як звертання уживається одиночне ім'я прозивне (14,0% порівняно з даним показником
у жінок 11,2%). Письменниці частіше (65,5%), ніж чоловіки (59,1%), вживають як звертання апелятив із залежним словом.
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Таблиця 3.

Письменникичоловіки
Письменникижінки

Антропонім +
залежне слово
111 (26,9%)

Одиночний
апелятив
58 (14,0%)

Апелятів + залежне слово
243 (59,1%)

всього

102 (23,3%)

49 (11,2%)

286 (65.5%)

437 (100%)

412 (100%)

Таким чином, жінки більш схильні передавати емоцію через словосполучення, де емоція
виражається епітетом (у моделі «антропонім + залежне слово») або одним/двома компонентами (у моделі «апелятив + залежне слово»). Чоловіки більш, ніж жінки, схильні передавати
емоцію за допомогою одного слова, яке містить емоційний компонент у своїй семантиці.
Проведений аналіз вокативів у сучасній французькій літературі дозволив стверджувати,
що в мові персонажів (зокрема, в такій синтаксичній одиниці, як вокатив), знаходить своє
віддзеркалення соціолінгвістичний параметр статі автора. На основі статистичного аналізу
досліджуваних одиниць було зроблено висновок про те, що є відмінності між творами, які
написані авторами-чоловіками і авторами-жінками - зокрема, у галузі вокативів.
Базову частину звертань складають одиниці, що містять у своєму складі власне ім'я
(антропонім). Аналіз звертань з погляду притаманної їм емоційності показав, що в творах письменниць є значно більша кількість емоційно забарвлених вокативів, ніж в творах письменників-чоловіків.
Аналіз типів структури емоційно забарвлених вокативів з урахуванням статі автора показав, що жінки, на відміну від авторів-чоловіків, більш схильні виражати емоційність за допомогою словосполучень антропоніма або апелятиву із залежним словом;
чоловікам-авторам більшою мірою, чим жінкам, властива синтетична (однокомпонентна) модель виразу емоції у звертаннях.
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СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ШИЙНІ ПРИКРАСИ»
В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТЕКСТАХ ХІ – ХІV СТ.
У статті розглядаються лексико-семантичні особливості іменників підгрупи «шийні
прикраси», які зафіксовані у східнослов’янській писемності XI–XIV ст. і до яких можна
зарахувати вісім лексем: гривьна, манисто, монисто, ожерели~, огърли~ (огръли~),
притъкъ, чепь, чепъчька (чепьчька, чепочька).
Ключові слова: лексико-семантичне значення, підгрупа «шийні прикраси», східнослов’янські пам’ятки ХІ – ХІV ст.
In the article we examine lexical and semantic characteristics of nouns of the subgroup
«jewels of the neck», fixed in the East Slavic written language of XI–XIV centuries, such as:
гривьна, манисто, монисто, ожерели~, огърли~ (огръли~), притъкъ, чепь, чепъчька
(чепьчька, чепочька).
Key words: lexical and semantic meaning, subgroup «jewels of the neck», East Slavic
language of ХІ – ХІV centuries.
Семантична реконструкція лексичних одиниць є одним з фундаментальних напрямів історико-лексикологічних досліджень. В україністиці актуальним є вивчення
окремих лексико-семантичних груп слів, зафіксованих у східнослов’янських текстах
XI–XIV ст., оскільки дослідження давньоруського лексичного фонду та реконструкція семантики окремих найменувань надзвичайно важливі для простеження історії
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української мови, літератури та культури. Основним джерелом даного дослідження
стали писемні пам’ятки мови давньоруського періоду. Мета статті – визначити семантику іменників лексико-семантичної підгрупи «шийні прикраси». До складу лексикосемантичної підгрупи «шийні прикраси» належать такі іменники: гривьна, манисто,
монисто, ожерели~, огърли~ (огръли~), притъкъ, чепь, чепъчька (чепьчька, чепочька).
Н.Л.Пушкарьова зауважує, що «дуже популярними у жінок всіх верств населення були
шийні прикраси, насамперед – скляні буси» [1: 166].
Гривьна. Найменування гривьна відзначилося високою частотою вживання в
східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІV ст. За СДРЯ ХІ–ХІV ст., зафіксовані 593 уживання лексеми з такими лексико-семантичними значеннями, як «шийний
обруч, що слугує прикрасою або відзнакою», «шийна колодка», «вагова або грошова
одиниця» [CДРЯ, ІІ: 387]. Г.А.Уфімцева зазначає, що «багатозначність слів ширше проявляється при історичному розгляді окремих значень лексеми» [2: 25]. Текстовий та
словниковий матеріал вказує на те, що з ХІ до ХІV ст. слово гривьна з ядерним значенням «шийний обруч, що слугує прикрасою або відзнакою» вживалося в таких різножанрових пам’ятках східнослов’янської літератури, як Никонівський літопис, «Слово
Іларіона», «Сказання про Бориса та Гліба», «Шестидень», Іпатіївський літопис, «Грамота духовна московського великого князя Івана Даниловича Калити» та ін.: «бh бо
възложилъ на него гривну злату велику. въ неи же предъ нимъ стояше» [*1015, ЛНик,
71]; «яко гривною и утварью златою красуяся» [ХІ, Сл. Илар., 52]; «б»ше же сь родъмь
оугринъ […] бhаше възложилъ на нь гривьноу златоу и бh любимъ борисъмь паче
мhры» [ХІІ, СкБГ, 11г]; «гривну цатаву на выи носяща и обручи на руку […] стояща
въ златыхъ гривнах» [ХІІ, Шестидн., 134]; ««ко гривною оутварью златою оукрасоу»с<»
[*1289, ЛИ, ст. 924]; «да(л) дчери сво~и фетиньи (ді) обручи и ожерель~ м(т)ри ~е.
монисто ново~ что ~смь сковалъ а чело и гривну то есмь да(л) при собh» [СДРЯ, ІІ:
387]. Фіксування досліджуваного іменника в давньоруських пам’ятках XI–XIV ст. з
даним значенням підтверджується археологічними знахідками: «Серед скарбів ІХ–ХІV
ст. знайдені гривни, які за формою та способом виробництва можна поділити на чотири
типи: сплетені з тонкого дроту, пластинчасті, виті цільні, виті з декількох пар дротів»
[3: 25]. У Никонівському, Лаврентіївському та Іпатіївському літописах лексема гривьна
вжита на позначення княжого подарунка: «и възложи на нь гривну злату» [*1000, ЛНик,
68]; «~гоже любл<ше повелику Борисъ. бh бо възложилъ на нь гривну злату велику»
[*1015, ЛЛ, ст. 134]; «и гривноу зл(т)аую възложи на (н) съ же(н)чюгw(м)» [*1289, ЛИ,
cт. 927]. Це пов’язано з тим, що шийна прикраса гривьна, як правило, виготовлялася
з золота або будь-якого іншого дорогоцінного металу, тому виконувала роль не тільки
символічної, а й матеріальної цінності [4: 25]. Н.Л.Пушкарьова зауважує, що «на багатьох шийних гривнах збереглися сліди ремонту. Це є ознакою того, що вони представляли певну цінність. Найкоштовнішими гривнами були білонові (мідь і срібло);
найбільш розповсюдженими – мідні або бронзові, іноді зі слідами срібного покриття »
[5: 167]. На позначення елемента одягу, який знімали до або після страти на знак втрати княжої поваги до цієї людини, найменування гривьна зустрічається в літописних
текстах ХІ–ХІІ ст.: «бh бо възложи на нь гривьну злату […] не могуще сняти вборзh
гривны сь шhи, и усhкънуша главу его и тако сняша гривну ту» [ХІ, ПВЛ, 178]; «сн(<)
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ти гривны съ шиh%№ . усhкнуш(а) главу ~го. и тако сн#ша [гривноу. а главоу ^вергоша
про(ч)]» [*1015, ЛЛ, ст. 134]; «съ георги» же не могоуще сън#ти гривъны. и w(т)сhкъше
главоу отъвьргоша» [ХІІ, СкБГ, 12в].
Вживання досліджуваного іменника на позначення прикраси до ікони обмежується одним прикладом з Іпатіївського літопису: «иконоу(ж) списа на золотh намhстноую
с(ъв#)т(о)го Георгїа, и гривноу зл(т)аую възложи на(н) съ же(н)чюгw(м)» [*1289, ЛИ, ст.
927]. За СДРЯ, єдине вживання іменника гривьна з периферійним лексико-семантичним
значенням «шийна колодка» міститься в списках тексту ХІІІ–ХІV ст. «Хроніка Георгія
Амартола»: «и тако непослоушливымъ приносити п(р)рчьстви~, иногда гривны дрhв#ны
и желhзны по техъ възложи на выю» [СДРЯ, IV: 388].
Р.О.Будагов зауважує, що «слова змінюють своє значення внаслідок того, що виникають нові поняття, які вимагають нових слів, а старі слова починають вживатися з
переносним значенням, отримують інше переосмислення» [6: 19]. Зі значенням «грошова одиниця, міра ваги» найменування гривьна зафіксоване в таких різножанрових
слов’янських текстах ХІ–ХІV ст., як Никонівський літопис, «Житіє Феодосія Печерського», «Києво-Печерський патерик», «Руська правда», Іпатіївський літопис, «Договірна
грамота 1375р.» та ін.: «И начаша збирати дань отъ мужа по 4 куны, а съ старостъ по
10 гривенъ, а отъ бояръ по 18 гривенъ» [*1018, ЛНик, 76]; «и положивъ же на стълпh
гривьну злата» [ХІ, ЖФП, 394]; «вдажь 100 гривенъ злата» [ХІІ, КПП, 304]; «Аже холопъ
wбhльныи. выведеть конь чии любо. то платити за нь (в) г(р)внh» [*1280, РПр, 624а];
«розда оубогы(м) имhние свое […] гривны. и мониста» [*1288, ЛИ, ст. 914]; «Съ головы
дати пошьлины гривна, а съ семьи четверть» [Срезн., І (1): 590].
Морфологічний варіант гривьнъка зі значенням «грошова одиниця, міра ваги»
зустрічається в грамоті 1389 року: «А (с)ну моему кн#зю ивану по»съ золо(т) татауръ да
два ковша золоты по двh гривенки» [СДРЯ, ІІ: 389]. Лексема гривьна (гривьнъка) отримала дане значення внаслідок появи слов’янської традиції робити намисто з монет. Серед
скарбів археологи часто знаходять монетні гривні та шийні гривни [7: 298].
Монисто, манисто. Слово монисто відзначилося високою частотою вживання в текстах різних жанрів давньоруської літератури XI–ХІV ст. За спостереженням Г.М.Лукіної,
«найбільш розповсюджене його значення, пов’язане з назвою прикраси, зустрічалося в
оригінальних та перекладних пам’ятках» ����������������������������������������������
[8: 147]. На позначення металевої жіночої прикраси іменник монисто трапляється в таких пам’ятках XI–ХІV ст., як «Житіє КостянтинаКирила», «Ісход», «Мінея», Іпатіївський літопис, Галицько-Волинський літопис, грамоти Новгорода та Пскова, «Духовна грамота Московського князя Івана Даниловича» та
ін.: «видhхъ едину краснhишю всhхъ: лицемь свhтящюся и украшену велми монисты
златыми и бисьромъ и всею красотою» [ХІ, ЖКК, 24]; «GПръстни и мониста и всю кузнь
злату»»»; «Дhвицьска мониста» [Срезн., II (1): 174]; «и гривноу зл(т)аую възложи на(н)
съ же(н)чюгw(м) [...] и възложи на ню монисто золото с каменїе(м) дорогь(м)» [*1289,
ЛИ, ст. 927]; «и възложи на ню монисто золото с камением дорогьм» [ХІІІ, ЛГВ, 348];
«И на дhвцh Якымъ серебро взялъ, а мониста Тhшатина у Якымовы жены Тhшятh
взяти» [*1266-1291, Гр. Новг. и Пск. (331), 317]; «матери ее монисто новое, что есмь
сковалъ» [Срезн., II (1): 174]. За словником І.І.Срезневського, в Кормчій книзі бібліотеки
Московської Духовної Академії кінця XIV ст. зі значенням «металева жіноча прикраса»
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зафіксований одиничний випадок вживання морфологічного варіанта іменника монисто – манисто: «Свилми и инhми вс#цhми wдежами, еще же и манисты златыми, и
каменїе(м) оукрашены» [Срезн., II (1): 111]. Широкого вжитку лексема манисто з цим
значенням набула в ХVI ст. [Срезн., II (1): 111].
На думку О.С.Ахманової, «проблема семантичного аналізу лексики не обмежується аналізом окремих слів, важливим є питання про значення словосполучень» [9: 76].
У сполученні з прикметником золотий іменник монисто зафіксований у давньоруських пам’ятках XI–ХІІІ ст. «Мінея», «Стіхірарь», Іпатіївський літопис та ін.: «Веригами
обложенъ, яко монисты златы» [СлРЯ, ІХ: 260]; «ако монистъ златыми оукраша»» [Срезн.,
II (1): 174]; «и мониста велика» золота». бабы своеи. и матери своеи» [*1288, ЛИ, ст. 914].
Вживання лексеми монисто з прикметником золотий є свідченням того, що в період з ХІ
до ХІV cт. металеві шийні прикраси виготовлялися, як правило, з металу, переважно – із
золота. В літературі висловлена думка про те, що мониста завжди виготовлялися з золота [10]. Дослідник керувався фактом, що в тих випадках, коли в тексті вказано матеріал
мониста, це завжди виявляється золото. Проте в пам’ятках писемності звертається увага
лише на кращі, найдорожчі мониста. Іноді перебільшується їхня цінність. Г.Ф.Корзухіна
зауважує, що «прямих доказів того, що монисто – це лише прикраса із золота, немає»
[11: 55]. Найімовірніше, що в епоху Київської Русі існували різні види мониста, але
в літературі ХІ–ХІV cт. зафіксований опис лише деяких з них. Археологічні матеріали
вказують на те, що за доби Київської Русі боярські жінки носили намиста з медальйонів,
хрестиків та великих намистин, срібні намиста, сплетені з кількох дротин, а також шнури з бурштину [12 (2: 67)]. Т.М.Ніколаєва зазначає, що намисто різнилося за матеріалом,
кольором та формою. Найбільше цінувалося намисто з дорогих природних матеріалів –
коралів, бурштину, перлів, гранатів, скла, смальти [13: 106].
Ожерели~, огърли~ (огръли~). Іменник ожерели~ характеризується невисокою частотою вживання в давньоруських текстах XIІ–ХІV ст. Досліджуване слово зафіксоване
з такими значеннями, як «металева жіноча прикраса» та «стоячий відкладний комір одягу, пришитий або прикладний». Зі значенням «металева жіноча прикраса» зафіксовані
поодинокі вживання найменування ожерели~ в таких давньоруських текстах XIІ–ХІV
ст., як «Слово о полку Ігоревім», грамоти ХІV ст. та «Хроніка Георгія Амартола»: «единъ
же изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла чресъ злато ожерелие» [ХІІ, СлПИ, 264]; «А
что есмь нынhча нарядилъ (в) кожуха съ алами съ женчугомъ, а то есмь далъ меншимъ
дhтемъ своимъ Марьи же Федосьи ожерельемъ»; «А что золото княгини моее Оленино,
а то есмь далъ дчери своеи Фетиньи (ді) обручи и ожерелье» [Срезн., ІІ (1): 630]; «Злата
ожерелия на выи носяще» [CлРЯ, ХІІ: 298]. Зі значенням «стоячий та відкладний комір
одягу, пришитий або прикладний» слово ожерели~ вживається в східнослов’янських
текстах XII–XIV cт. «Златоструй», «Слово о полку Ігоревім», «Послання Полікарпа»,
«П’ятикнижжя»: «Ожереліе отпоровъ въ неи же бh ризh»; «Единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла чресъ злато ожерелие»; «(Татъ), лhт# (съ дерева) […] оудавис# wжерелїемъ» [Срезн., ІІ (1): 630]; «Да будетъ ожерелие от него посрhдh» [СлРЯ,
ХІІ: 299]. Н.Л.Пушкарьова зауважує, що «ожерелки не пришивалися, а накладалися на
жіночі плаття» [14: 155]. За словником І.І.Срезневського, зі значенням «намисто» зафіксований єдиний випадок вживання слова огърли~ в давньоруській пам’ятці «Хроніка
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Георгія Амартола», що збереглася в списках XIІІ–ХІV ст.: «Каменїи многоцhнны(х)
паче, и огрълїи и рясновъ» [Срезн., ІІ (1): 611]. Проте в цьому уривку важко визначити
контекст вживання досліджуваного іменника. У східнослов’янських текстах ХІ–ХІV ст.
іменник ожерели~ (огърли~, огръли~) вживається як частковий семантичний синонім (за
Брагіною) до лексеми монисто, оскільки між ними є різниця. На думку Г.С.Маслової,
«монисто – це намисто в сучасному сенсі слова, тобто бусини, нанизані на шнурок або
нитку; ожерелье – прикраса схожа на комірець» [15: 732]. Г.Ф.Корзухіна стверджує, що
археологічні матеріали датують цей вид шийної прикраси ХІІ–ХІІІ століттями. Найбільш
розповсюдженими в цей час були ожерелия з великими, круглими медальйонами. Кращі
екземпляри виготовлялися з золота, декорувалися перлами та камінням [16: 56].
Притъкъ (притокъ). Як відомо, «значення слова первісно існує для фіксації знань
людей, отриманих у процесі пізнання навколишньої дійсності» [17: 29]. Найімовірніше,
слово притъкъ вживалося на позначення будь-якого предмета, що мав форму кола (шийна прикраса, каблучка, сережка в носі та ін.). Поодинокі випадки вживання лексеми
притъкъ зафіксовані в словнику І.І.Срезневського [Cрезн., ІІ (2): 1482]. На позначення
шийної прикраси іменник притъкъ зафіксований у давньоруському тексті ХІІ cт. «Збірник недільних повчань»: «Аще съл#чеши «ко и притокъ вы\ сво\» [Cрезн., ІІ (2): 1482].
У другій із п’яти книг Мойсея «Ісход» слово притъкъ вжите на позначення круглої прикраси, можливо, каблучки або браслета: «Створиши (з) притокъ златы»; «Совкупиши
опоны другу к друзh притки»; «Притоци їхъ ї обеди іхъ сребрени» [Cрезн., ІІ (2): 1482].
За словником І.І.Срезневського, лексема притъкъ збереглася зі значенням «сережка в
носі» в східнослов’янській пам’ятці ХІ ст. за списком ХV cт. «Книга пророка Ісайї» та
давньоруському тексті ХІ ст. за списком ХVІ cт. «Книга пророка Ієзекіїля»: «Въложu притокь въ ноз(д)ри твоа»; «И дах притокь въ ноз(д)ри твоя» [Cрезн., ІІ (2): 1482].
Чепь, чепъчька (чепьчька, чепочька). Первісне значення іменника чепь має негативну
конотацію – «кайдани»: «молотятъ чепи харалужными» [ХІІ, Сл.ПИ, 264]. У різножанрових східнослов’янських текстах ХІІ–ХІV ст. розвивається похідне значення лексеми чепь
з позитивною конотацією – «шийна прикраса у вигляді поєднаних між собою металевих
ланок». На думку Й.А.Стерніна, «конототивні семантичні компоненти є периферійними (хоча й обов’язковими), вони присутні в значенні кожного слова» [18: 84]. Слово з
даним значенням уживається в таких текстах, як Лаврентіївський літопис, Іпатіївський
літопис, «Духовна грамота московського князя Івана Даниловича»: «^торгоша на не(м)
кр(hст)ь и чепи в гри(в)ну золота» [*1147, ЛЛ, ст. 318]; «а главu его сосhкоша трои чепи
сн<ше золоты» [*1213, ЛИ, ст. 733]; «трои чепи сн#ше золоты»; «Златы чепи, съ драгымь
камен~имь и съ жьньчюгъмь съплетены, выю хрьсть»ньскоу оукашають»; «То золото […]
и чепь и сабли золотыh […] далъ есмь своему сыну Василью и своеи княгинh и своимъ
дhтемъ» [Cрезн., ІІІ (2): 1499]. Н.Л.Пушкарьова зазначає, що дуже коштовною шийною
прикрасою жінок привілейованих верств були ланцюжки. Поміж них зустрічалися кільчасті, чорнені, а також у вигляді тригранних призм [19: 168].
Слово чепъчька (чепочька) утворене суфіксальним способом від іменника чепь.
К.А.Левковська стверджує: «Зменшувані іменники в різних мовах завжди пов’язані з емоційним забарвленням, можуть виражати різні відтінки цієї забарвленості: від пестливо152

ласкавого до принизливого» [20: 161]. Лексема чепъчька (чепьчька, чепочька) вживається в східнослов’янських юридичних текстах зі значенням «шийна прикраса у вигляді
поєднаних між собою металевих ланок» [Срезн., ІІІ (2): 1499]. Є.М.Мотузенко зауважує,
що одне значення слова може повторюватися в різних фонетико-морфологічних варіантах, утворених від твірної основи [21: 36]: «Чепочка золота, одни колца витые, а другіе
ребристы съ чепочками» [Срезн., ІІІ (2): 1499].
Таким чином, до лексико-семантичної підгрупи «шийні прикраси» можна віднести
вісім лексем: гривьна, манисто, монисто, ожерели~, огърли~ (огръли~), притъкъ, чепь,
чепъчька (чепьчька, чепочька). Найуживанішим у давньосхіднослов’янських текстах серед досліджуваної групи слів є іменник гривьна. В межах підгрупи «шийні прикраси»
спостерігається позитивна та негативна конотація (верижица, чепь) і часткова семантична синонімія (монисто, ожерели~). Досліджувані слова вживаються в давньоруських
пам’ятках ХІ–ХІV cт. з такими значеннями, як «шийний обруч, що слугує прикрасою
або відзнакою», «металева жіноча прикраса», «шийна прикраса у вигляді поєднаних між
собою металевих ланок» та ін. Іменники гривьна, манисто, монисто з досліджуваними
лексико-семантичними значеннями зафіксовані в текстах з ХІ ст. Найменування ожерели~, огърли~ (огръли~), притъкъ, чепь, чепъчька (чепьчька, чепочька) зі значенням «шийна прикраса» трапляються в східнослов’янських пам’ятках з ХІІ ст.
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПТАТИВІВ-ПОБАЖАНЬ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
В статті проаналізовано прагматичний та семантичний потенціал благопобажань
та злопобажань в лінгвокультурологічному та порівняльному аспекті в англійській та
українській мовах. Зокрема, досліджено експресивне та емоційне значення побажань,
проаналізовано іллокутивно-перлокутивний ефект висловлювань в порівнюваних мовах.
Ключові слова: іллокутивно-перлокутивний ефект, оптативи-побажання.
The article deals with pragmatic and semantic potential of wishes and curses in linguistic
folklore in the contrasted languages. Besides, expressive and emotional meaning, illocution
and perlocution of wishes are analyzed.
Key words: illocution, perlocution, wishes, curses.
Розуміння побажання як виду мовленнєвої діяльності і аналіз оптативів-побажань
як культурних текстів, що виконують певні функції, висуває на перший план проблему
мовної прагматики.
Комунікативна мета і діалогічність тексту як висловлювання, відправленого кимось і
адресованого комусь, вперше теоретично осмислена М.Бахтіним, однаковою мірою властива і короткому привітанню, і ритуальній примовці, і побутовій репліці... [1: 7 – 8] Цей
підхід знаходить відображення в лінгвістичній прагматиці – дисципліні, яка вивчає вербальні тексти не як абстрактні продукти (одиниці) мови, а як акти мовленнєвої поведінки,
які мають певний перллокутивно-ілокутивний ефект. В працях Путилової, А.Енгелькінг,
С.Б.Адоньєвої, уперше застосовано прагматичний підхід до аналізу кількох фольклорних
жанрів – замовляння, похоронних голосінь і частівки.
Слід відзначити, що і в наш час у найрізноманітніших аспектах про вербальні побажання писали Т.Живков, В.Соколова, М.Пазяк, Л.Виноградова, Г.Перм’яков,
В.Харитонова, Ю.Круть.
В працях російських дослідників в галузі етнолінгвістики в полі зору перебувають
замовляння від дитячого безсоння і крику, з’ясування відмінностей конкретних міфологічних сюжетів і мотивів лікувальних замовлянь з позиції структурно-семантичної організації, функціонування й моделювання відповідних лексико-семантичних груп, їхньої
прагматики, ритуального навантаження в реальному географічному просторі та різних
локальних традиціях слов’ян. При цьому до уваги береться функціональний контекст
замовлянь і прокльонів, їхні внутрі фольклорні зв’язки, ситуативне і міфоритуальне тло,
топіки (спільні місця) і т ін. [2:11].
Ґрунтовні дослідження комунікативної спрямованості, структури і семантики замовляннь у східно- та південнослов’янській традиціях Л.Виноградової, дозволяють стверджувати, що останні являють собою певний фольклорний текст, до складу якого входять
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різноманітні мовленнєві жанри: повідомлення, ствердження, прохання, накази, вимоги,
побажання, запрошення, погрози, застереження, лайки, прокляття тощо [3:425]. Тому,
до вербального тексту підходитимемо як до акту мовленнєвої поведінки, позначеного
іллокутивною інтенцією і зорієнтованого на перлокутивний ефект [4:56].
Мета статті – визначити прагматичний та семантичний потенціал благопобажань та
злопобажань в лінгвокультурологічному та порівняльному аспекті в англійській та українській мовах. Зокрема, передбачено вирішення таких завдань:
– проаналізувати експресивне та емоційне значення побажань;
– іллокутивну інтенцію;
– семантичне підґрунтя інтерпретації іллокутивного змісту побажання адресатом;
– впливу змісту і форми висловлювання на адресата.
Благопобажання і злопобажання становлять специфічну прагматичну підсистему як особливі мовні знаки не номінативного, а сигнального плану. Це тексти, що перебувають на
периферії оптативних висловлювань і на периферії ритуалізованих текстів високого ступеня
стійкості словесної структури, яка дозволяє зберегти мотиви і символи архаїчного мислення. [5: 218-219]. У системі мовленнєвих актів Дж. Серля побажання уміщено до розряду
експресивів. Сама назва експресив передбачає такий мовленнєвий акт, у якому реалізується
експресивна функція мови, а побажання є не що інше, ніж вербальне вираження адресантом
свого ставлення до проявів та рефлексій адресата у певній соціокультурній ситуації.
Усі оптативи-побажання експресивного характеру, зумовлені особливим емоційним станом мовця, можна умовно розділити на дві функціонально-семантичні групи: побажання із
позитивною експресією і побажання із негативною експресією. Оптативи-побажання, зумовлені наміром адресанта висловити свої позитивні емоції щодо адресата – May your shadow
never grow less [6: 662], Дай, Боже, хлібцеві урожаю, а вам здоров’я! [7 (3: 350-351)]. Вживання оптативів-побажань із негативною експресією, навпаки, зумовлене наміром вербально
висловити негативні емоції щодо адресата мовлення – A red nail on the tongue that said it
[http: www.ncf.carleton.ca], Щоб я тебе бачив на одній нозі, а ти мене одним оком! [8: 28].
Таким чином, актуальним у контексті майбутнього аналізу постає поняття емоційного ставлення суб’єкта-адресанта до адресата. Форма оптатива-побажання, таким чином,
вербалізує ставлення адресанта до адресата, підставою якого є обопільне розуміння змісту побажання як інструменту іллокуції, зорієнтованого на перлокутивний ефект – бажану реакцію у відповідь [9: 115].
У благопобажаннях, позначених емоційним ставленням до адресата, обов’язково
присутня позитивна орієнтація на адресат + емоційне співпереживання, враження як
вплив емоційного позитивного ставлення до нього. Розглянемо на прикладах загальне
іллокутивне спрямування побажальних формул: God bless you [http: www.ncf.carleton.
ca] Пошли вам здоров’я, та з неба дощ, та хліб, та цвіт, на всячину [10: 327], Щоб
ти був здоровий, як вода! [10: 327]. Як благопобажання, такі одиниці на тлі різною мірою зредукованої предметної семантики вербалізують не позамовний об’єкт (адресата
побажання), а почуття-рефлексії адресанта на підставі доброзичливого ставлення до
адресата. Оцінне ставлення до адресата у таких мовних формулах визначається одночасно системою психологічних та естетичних констант концептуальної картини світу
адресанта та стереотипними уявленнями про еталон приємної людини і системою обра156

зів та асоціацій, закріплених суспільною свідомістю за конкретною денотативною сферою (благо = здоров’я, щастя, достаток, добрий врожай, тощо). Денотативна сфера у
побажаннях-експресивах як знаках культури тісно переплетена із сферою символічною
і надає у кінцевому результаті словесній формулі здатності виражати схвалення адресата та вербально стимулювати сприяння розвитку подій на його користь. Прагматична
інтенція адресанта – вплинути вербалізованою емоційною реакцію як стимулом, тут реалізується через пошук уже наявної у мові формули, яка лише транспонується із звичної
для адресата і адресанта мовної картини світу, із сфери «вищого порядку», позначеної
символічним значенням та асоціаціями онтологічного плану, усталеними у суспільній
лінгвокультурній свідомості – в усіх мовах, що вивчаються, семантичними актантами,
які дозволяють змоделювати бажане: є здоров’я, довгий вік, розум, врожай, достаток.
Напр. To wish one all the luck in the world [6: 1013]. Будь великий, як верба, а здоровий,
як вода, а багатий, як земля! [10: 318].
В злопобажаннях емотивність набуває статусу значення, стає облігаторною. Прагматична інтенція прокльонів реалізується як вербалізована агресія через вплив тенденційного образу із символічним значенням, який у мовній картині світу і адресанта, і
адресата стійко асоціюється із насиланням лиха, біди, покарання, тощо. Семантичними
актантами – об’єктами злопобажань, здатними у лінгвокультурній свідомості колективу
мовців змоделювати бажане як біду, смерть, хворобу, деструкцію, виступають нечисті
сили й локуси, земні й небесні стихії, божества, як символи покарання (пор. англ. Woe
betide you [6: 1033], May the snails devour his corpse and the rains do harm worse may the
devil sweep the hairy creature soon [http: www.ncf.carleton.ca], А щоб ти скис! [10: 330],
А перун би ті ясний тріс! [7(2: 513)].
Особливе місце у системі експресивів-побажань належить побажанням-жартам. За
очевидною перевагою емоційного позитивооцінного складника у їх семантичній структурі вони виразно тяжіють до благопобажань: Бодай вже раз перед тобов шєпку знимали! Жартливе прокляття чоловікови, якого в житю ніхто не шанує, і якому бажають,
щоб він умер, і щоб тоді люди шапки знимали, як його будуть нести до гробу [7(3: 439)];
Віншую вас з цим Новим роком, щоби вам вилізла кутя боком! [10: 319]; За здоров’я
ваше, тільки в горло наше! [10: 321]; Дай, Боже, в добрім здоров’ї поболіти [10: 320].
Тут емоційність спирається на своєрідну взаємодію експлікованих смислових компонентів, що визначають логічно несумісні поняття, адже на рівні семантичних актантів пропозиції цих висловлювань маємо як одиниці «вищого» так і «нижчого» порядку.
Доцільно відмітити те, що процес вербалізації і позитивних, і негативних вражень
адресанта формально живить культурний складник семантики досліджуваних вербальних формул. Слова мови як соціального значення завжди несуть на собі відбиток життя
суспільства, його матеріальної і духовної культури. Це «культурне» значення є частиною
мови. [11: 46]. Культурний зміст оптативів-побажань як знаків культури апелює передусім до міфопоетичних, релігійних уявлень. Благопобажання та злопобажання як реліктові уламки давнього магічного обряду є культурно значущими феноменами, які в
сучасному суспільстві позначені виразною архаїкою. Вони становлять великий інтерес в
дослідженні, адже дають можливість вивчити не лише специфіку вербального вираження побажання добра і зла, а й реконструювати сам ритуал його виголошення.
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Таким чином, порівнюючи експресиви-побажання в англійській та українській мовах виявлено, що у семантичній структурі побажань чітко проступає експресивність
як провідна онтологічна риса їхнього мовленнєвого призначення – передавати через
почуття адресанта його ставлення до проявів та рефлексій адресата. Вона виступає засобом вербального впливу, створюючи перлокутивний ефект. В даній структурі основне навантаження перебирає на себе прагматичний компонент (експресивність, емоційність, оцінність), натомість предметно- понятійний зміст виявляє стійку тенденцію
до згасання у напрямку від добропобажань до злопобажань і лише різною мірою актуалізується на його тлі. Особливої ваги набуває культурний складник семантики. Він
апелює до міфопоетичних, релігійних уявлень. У подальшому видається за доцільне
дослідити семантико-прагматичні особливості побажань в болгарській, російській та
чеській мовах.
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ПАРАМЕТРИ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТАФОР В УКРАЇНСЬКОМУ ТА
ІРАНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВАX
Аналізуються параметри класифікації метафор в українському та іранському
мовознавствах. На основі методологічних праць проаналізовані спільні та відмінні
ознаки параметрів класифікації метафор у досліджуваних мовах. Перські параметри
класифікації метафор розглядаються та порівнюються з підходами класифікації метафор в українському мовознавстві.
Ключові слова: метафора, параметр, класифікація.
The parameters of classification of metaphors are analysed in Ukrainian and Iranian linguistics. On the basis of methodological works the common and uncommon signs of parameters
of classification of metaphors are analysed in the probed languages. The Persian parameters
of classification of metaphors are examined and compared with approaches of classification of
metaphors in Ukrainian linguistics.
Keywords: metaphor, parameter, classification.
Впродовж століть традиційним об’єктом дослідження філологів була і залишається метафора – її семантика, функції, структура, закономірності утворення, експресивно-стилістичні
можливості, місце в лексичній системі мови, способи класифікації тощо. Це підтверджено
значною кількістю праць у цьому напрямі, які з’явилися останнім часом в українському та
іранському мовознавствах (О. Тараненка, О.Тищенко, А. Шамоти, В. Харченко, В. Вовк, Г.
Анварі, К. Сафаві, С. Шаміса, Г. Сатервана, М. Едрісі та багатьох інших).
Як відомо, сучасні класифікації метафор ґрунтуються на спільній методологічній вимозі – їх аналізі в усіх системних зв’язках. Побудувати класифікацію будь-яких об’єктів
означає виявити параметри, за якими ці об’єкти можуть бути розподілені чи згруповані.
Виявлено, що параметри, за якими класифікують метафори в іранському та українському
мовознавствах, суттєво відрізняються. Це визначається тим фактором, що вони формувалися під впливом різних лінгвістичних традицій. Як стверджує В. Гак, «вивчення метафори в порівняльно-типологічному плані дає великий лінгвістичний матеріал. Воно дозволяє
проникнути в загальні закономірності людського мислення, виявити типові асоціації і разом з тим визначити специфіку кожної мови, яка виокремлює його в аспекті загального та
всезагального» [1: 13]. Отож, виявити, порівняти спільні і відмінні параметри класифікації
метафор двох різних мовознавчих традицій − важливе та актуальне завдання.
Мета дослідження − виявити спільні та відмінні риси параметрів класифікації метафор в іранському та українському мовознавствах. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
– зробити огляд існуючих параметрів класифікації метафори в іранському мовознавстві;
– порівняти виявлені системи параметрів класифікації метафор.
© Станішевська О.Б., 2009
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В історії мовознавства існувало кілька трактувань питання класифікації метафор.
Різні дослідники виділяли їх в окремі типи, розробляли підходи і критерії, у відповідності з якими розподіляли метафори за класами. Як відомо, одна з найперших класифікацій
метафори належить Аристотелю, яка згодом зазнала численних модифікацій. Загалом на
сучасному етапі в європейському мовознавстві класифікують метафори за трьома основними аспектами: семантичним, структурним та функціональним.
У розумінні природи метафори в українській лінгвістиці дотримуватимемося концепції О. Тараненка, який визначив метафору як семантичний процес, при якому форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії переноситься з одного референта на інший
на основі тієї чи іншої схожості останнього при відображенні у свідомості мовця [2: 108].
Внаслідок проведеного аналізу термінів, які обслуговують проблематику переносного значення, виявлено, що українському лінгвістичному терміну метафора в іранському
мовознавстві відповідає термін ’este’āre. Для того, щоб перейти до розгляду параметрів,
треба визначити, якими структурними компонентами представлена метафора в іранському мовознавстві. Структура ’este’āre ‘метафори’ складається з:
а) mošabbah.on.be.h або mosta’ār-un mane – це ‘образ порівняння’; б) mošabbah або
mosta’ār-un lah – ‘предмет порівняння’; в) терміни jāme’ або ’lāqe позначають ‘зв’язок’
між предметом та образом порівняння; г) mosta’ār – слово, що вжите в переносному,
метафоричному значенні [3].
Розгляньмо ці компоненти метафори на прикладі: setāre-yi dar majles bedaršid ‘Ви
зіркою в меджлісі (засідання, зібрання парламенту) сяйте’. У цьому прикладі mošabbah
предмет порівняння виражений займенником ‘Ви’, яке уподібнюється до mošabbah.
on.be.h образу порівняння, яке виражене словом setāre ‘зірка’. ’еlāqe зв’язок представлений словом daraxšidan ‘світити, сяяти’ засвідчує одну з властивостей образу порівняння,
яке виражається словом setāre ‘зірка’ та допомагає правильно виявити метафоричне значення. Саме ж слово setāre ‘зірка’ вжите в переносному значенні та позначається терміном mosta’ār [4].
При визначенні актуальних параметрів класифікацій перських метафор
Було опрацьовано п’ять сучасних класифікацій метафори в іранському мовознавстві.
Залежно від компонентів метафори, властивостей і функцій в цілому виділяють кілька
класифікацій цього тропа.
1. Класифікація метафор за параметром наявності mošabbah.on.be.h ‘образу порівняння’ чи його відсутності розглядається у всіх п’яти класифікаціях [5; 6; 4; 3; 7].
1.1. До групи ’este’āre-ye mosarrah належать метафори, які у своєму складі обов’язково
мають mošabbah.on.be.h ‘образ порівняння’. С. Шаміса у межах цієї групи виділяє ще
три підгрупи [6: 158-163].
1.1.1. ’este’āre-ye mosarrahe-ye mojarrade – це підгрупа метафор, що складається з
mošabbah.on.be.h ‘образу порівняння’, який супроводжується yeki āz sefāt (molā’māt)
mošabbah ‘однією з ознак чи властивостей притаманних предмету порівняння’, проте
сам предмет порівняння не згадується. Наприклад, у виразі sarv-e čamān, друге слово
čamidan означає ‘плавно, граційно йти’, перше слово sarv означає ‘кипарис’, тобто ‘кипарис, який граційно йде’. Слово ‘кипарис’ вжито переносно, оскільки у прямому значенні означає рід хвойних дерев, належить до не істот і не може пересуватися. Проте
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дерево цього роду має високий і не товстий стовбур, що здалеку може нагадувати фігуру людини. На підставі візуальної подібності кипарис почали порівнювати з ma’šuk-e
boland-e qad ‘високим станом коханої людини’.
1.1.2. Наступна підгрупа ’este’āre-ye moršarrahe-ye morašhe – позначає метафори, що
складаються з mošabbah.on.be.h ‘образу порівняння’, yek āz molā’māt-e mošabbah.on.be.h
‘однієї з ознак порівняння’ та qarine-ye xafi ‘прихованого зв’язку’, що їх поєднує. Наприклад, āz la’l-e tu gar yobam ’angoštari zenhār sad molk soleymānam dar zir-е nеgin bāšad’
‘Якщо би я від твоїх уст (досл. рубіна) отримав поцілунок (досл. перстень) прощення,
то сто володінь Сулейманових під владою (досл. перстень) буде’. У цих рядках поезії
слово la’l означає коштовне каміння червоного кольору – ‘рубін’, а метафорично називає
предмет порівняння lab ‘уста, губи’.
1.1.3. До групи ’este’āre-ye mosarrahe-ye motallaqe входять метафори, що складаються з mošabbah.on.be.h ‘образy порівняння’ та molā’māt-e mošabbah.on.be.h va mošabbah
‘ознак образу порівняння’ i ‘предмета порівняння’. Наприклад, barf bar ’abruyi va muyi
mā nešast ‘Сніг на наших бровах та волоссі осів’. У цьому прикладі слово barf ‘сніг’ виступає образом порівняння та супроводжується однією з можливих ознак, яке виражене
словом nešastan ‘осідати’, яке є властивою ознакою образу порівняння. Предмет порівняння у реченні – слово pir-i ‘сивина’ пропущене, проте на нього вказують слова ’abruyi
va muyi sefid ‘білі брови та волосся’, які виступають ознаками притаманними предмету
порівняння та допомагають правильно зрозуміти метафоричне значення.
В українському мовознавстві класифікацій метафори за параметром наявності чи
відсутності образу порівняння не виділяють. На нашу думку, вищерозглянуті параметри
класифікації перських метафор можна частково співвіднести з класифікацією метафор за
основним та допоміжним суб’єктами, яку виділяє В.Москвін [8: 66-69].
1.2. До другої групи ’este’āre-ye makenih або ’este’āre-ye bālkenāyih належать метафори,
у складі яких обов’язково наявний mošabbah ‘предмет порівняння’ та yek-i āz molā’māt-e
mošabbah.on.be.h ‘одна з властивостей образу порівняння’. Образ порівняння у цих метафорах прихований, але ознаки образу порівняння допомагають зрозуміти метафору.
Група ’este’āre-ye makenih представлена у всіх п’яти класифікаціях [5; 6; 4; 3; 7].
1.2.1. Ознаки образу порівняння, що надають предметам, тваринам, явищам та абстрактним поняттям властивостей, які притаманні людині. Наприклад, dast-e ruzgār
‘рука часу’. У цьому прикладі предмет порівняння виражений словом ruzgār ‘час’, образ
метафори пропущений, проте згадується слово dast ‘рука’, яке на нього вказує.
1.2.2. Ознаки образу порівняння, які надають предметам, явищам і людям властивостей, що притаманні тваринам. Наприклад, čangālе marg ‘лапа смерті’.
Параметри класифікації 1.2.1. і 1.2.2. в українському мовознавстві не мають своїх
параметрів-відповідників, проте частково їх можна співвіднести з класифікацією метафор за тематичними моделями розвитку метафоричного значення. На основі цієї класифікації параметр 1.2.1. можна зарахувати до групи антропоморфних метафор, параметр
1.2.2. до – зооморфних [9:.41].
2. С. Шаміса метафори групи ’este’āre-ye makenih за параметром форми вираження між
предметом порівняння та ознаками образу порівняння поділяє на дві групи be surat-e ’ezāfe,
які поєднуються за допомогою ізафету’ (ізафет − мовознавчий термін, який вживають у
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перській граматиці на позначення сполучення означуваного з постпозитивним означенням) та be surat-e qeyr-e ’ezāfe, які поєднуються без нього’ [6: 170-171].
2.1. Метафори групи be surat-e ’ezāfe, які поєднується між собою за допомогою ізафету, теж поділяються на два типи: а) коли одна з ознак образу порівняння є іменником.
Наприклад, roxsār-e sobh ‘обличчя ранку’; б) коли одна із ознак образу порівняння виражена прикметником. Наприклад, ’azm-е tizgām ‘намір із швидким кроком’.
2.2. be surate qeyr-e ’ezāfe ‘ті, що поєнуються між собою без ізафету’. Наприклад,
zendegi bāl va pari dārad bā vos’at marg parši dārad ’andāze-ye ’ešq ‘Життя крило та пір’я
має і в просторі зі смертю літає...’.
У цьому прикладі життя прирівнюється до птаха. Сам образ птаха не представлено,
проте на нього вказують такі слова: крило, пір’я, літати. Отже, абстрактному поняттю
приписують властивості, які притаманні птаху.
На нашу думку, розглянутий параметр класифікації перських метафор можна частково співвіднести з синтаксичним параметром класифікації метафор в українському мовознавстві [10: 307-308].
3. Ш. Кодакяні пропонує класифікувати метафори на ’este’āre-ye āsliyye ‘головні метафори’ та ’este’āre-ye tabiye ‘природні метафори’ за параметром keyfiy(y)at ‘властивостей або якостей’ метафори.
3.1. До групи ’este’āre-ye āsliyye входять метафори вираженні іменником. Наприклад,
слово narges ‘нарцис’, яке виражене іменником, часто використовують на позначення
češm ‘око’ та ін.
3.2. До складу другої групи ’este’āre-ye tabiye належать метафори, які виражені дієсловом. Наприклад, ’abru āmad bar sar-e sabze girist ‘Хмара прийшла на зелень наплакала’. У цьому прикладі дієслово geristan ‘плакати’ вжито метафорично замість слова
bāridan ‘падати, лити’.
Порівнюючи з параметрами класифікації метафори, які визначають в українському
мовознавстві, цей параметр класифікації перських метафор відповідає класифікації метафор за параметром частиномовної належності в українському мовознавстві [8: 69].
4. За параметром кількості одиниць у структурі метафори С. Шаміса і
Ш. Кодакяні поділяють метафори на дві групи: ’este’āre-ye mofrade ‘прості метафори’ та ’este’āre-ye morakabe ‘складні метафори’ [4].
4.1. ’este’āre-ye mofrade – план вираження цих метафор представлений одним словом або словосполученням. Наприклад, слово pedar ‘батько’ вживається переносно як
позначення ‘зачинателя’, ‘засновника’ або словосполучення gol zard ‘жовта квітка’, що
вживається метафорично на позначення xuršid ‘сонця’.
За класифікацією О. Тараненка, в українському мовознавстві метафори ’este’āre-ye
mofrade називають простими та зараховують до класифікації метафор за структурним
параметром [10: 307].
4.2.’este’āre-ye morakabe – план вираження цих метафор представлений словосполученням або реченням. Наприклад, hezārān nerges āz čarh-e djāhon gerd va forušad ‘Тисячі
нарцисів від обертання світу зійшли (зникли)’. У цьому прикладі весь вираз šab be pāiin
rasidan ‘досл. досягання ночі кінця’ позначає ‘завершення ночі’.
В українському мовознавстві тип метафор ’este’āre-ye morakabe зараховують до класифікації метафор за структурою і називають складними метафорами [10: 307-308].
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5. Наступна класифікація поділяє метафори на ’este’āre-ye qarib ‘близькі’ метафори’
та ’este’āre-ye ba’id ‘далекі’ метафори’ [5: 10].
5.1. ’este’āre-ye qarib – це метафори, в яких утворення переносного значення є очевидним та одразу зрозумілим. Наприклад, слово šir ‘лев’, яке уособлює ‘мужність’, вживається на позначення людської ‘мужності, відваги’. Поряд з терміном ’este’āre-ye qarib в
лінгвістичній літературі вживається синонімічний термін ’este’āre-ye ’amie-ye mobtazal.
5.2. До ’este’āre-ye ba’id належать метафори, переносне значення яких не так легко
зрозуміти, як у першому випадку. Разом з терміном ’este’āre-ye ba’id у лінгвістичній літературі вживається ще термін ’este’āre-ye xāsiye-ye qaribe.
В українському мовознавстві вищерозглянутий параметр класифікації перських метафор розглядають в межах стилістичної характеристики метафори. За цим параметром
до групи ’este’āre-ye qarib належать загально-стильові метафори, до групи ’este’āre-ye
ba’id – індивідуально-стильові метафори [9: 41].
6. У чотирьох із п’яти проаналізованих класифікацій зустрічається класифікація перських метафор за параметром наявності у зв’язку між прямим і переносним значенням
реальних підстав для уподібнення, або ж підстав уявних [6; 4; 3; 7].
6.1.’este’āre-ye tahqiqih до цієї групи входять метафори, в яких зв’язок jāme’ між прямим і переносним значенням грунтується на конкретній спільній ознаці для образу порівняння, та для предмета порівняння. Наприклад, порівняння lab ‘губи’ до gol ‘квітки’
зв’язок виникає на основі спільного червоного кольору, який властивий образу і предмету порівняння.
6.2. ’este’āre-ye tahiyilih належать метафори, в яких зв’язок jāme’ між образом порівняння та предметом немає спільних конкретних ознак, на підставі яких би утворилося
переносне значення, наприклад, слово narges ‘нарцис’ як метафора до слова češm ‘очі’.
Цей параметр класифікації перських метафор відповідника в українському мовознавстві немає, проте частково можемо його співвіднести з класифікацією метафор за
параметром характеру подібності, що лежить в основі метафори [9: 41]
7. Наступна класифікація використовує параметр наявності чи прихованості зв’язку,
що поєднує предмет із образом порівняння. Зв’язок між образом і предметом порівняння
в метафорі може бути hasi ‘явним’ або aqli ‘прихованим’ [7]. Наприклад, уподібнення
sorat ‘лиця’ до gol ‘квітки’. У цьому прикладі ‘зв’язок’ між прямим і переносним значенням здійснюється на основі кольору; інший приклад уподібнення marg ‘смерті’ до
xāb ‘сну’, ознаки спокійності, слабкості та безтурботності, які притаманні людині під час
сну, покладено в основу перенесення значення, а сам зв’язок є прихованим.
В українському мовознавстві поділ метафор за параметром наявності чи прихованості зв’язку, що поєднує образ порівняння і навпаки, не зустрічається. Проте, його частково
можна співвіднести з класифікацією метафор за характером подібності, що лежить в
основі метафори.
8. Г. Тахрірі та С. Шаміса виділяють ще один параметр класифікації перських метафор за тематичною належністю образу та предмета порівняння [6: 10].
8.1. ’este’āre-ye vafākih до цієї групи належать метафори, у якій і образ і предмет порівняння поєднані однією темою. Наприклад, слово hayāt ‘життя, існування’ вживається
метафорично замість слова hedāyat ‘настанова на правильне життя’.
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8.2. ’este’āre-ye ’enādih позначає метафори, в яких два боки метафори, тобто образ і предмет, порівняння не поєднуються однією темою. Наприклад, слово mo[w]
t ‘смерть’, яке вживається метафорично замість слова zalālat ‘помилка’, які не
пов’язані однією темою.
Таким чином, проаналізувавши п’ять сучасних перських класифікацій, ми виявили, що лише три параметри класифікацій метафори мають свої відповідники в
українському мовознавстві, чотири параметри можна частково співвіднести з параметрами класифікації метафори, та один параметр, який не має відповідників.
Варто зазначити, що порівняльне дослідження параметрів класифікації метафори
в іранському та українському мовознавствах не вичерпується розглянутими аспектами. Найважливішими аспектами, які не отримали остаточного вирішення, вважаємо
такі: 1) характер смислових операцій у процесі продукування та сприйняття переносного значення в іранському мовознавстві порівняно з українським; 2) дослідження
міри впливу європейської лінгвістичної традиції на формування параметрів класифікації метафори в сучасному іранському мовознавстві.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Дана стаття присвячена вивченню теоретичних та практичних питань семантичного аналiзу лексичних одиниць. Автор розглядає еволюцiю та сучасний стан семантичного аналiзу, а також формування основного термiну лексичної семантики – значення.
Ключові слова: семантика, семасіологія, значення, семантичний аналіз, компонентний аналіз
Данная статья посвящена изучению теоретических и практических вопросов семантического анализа лексических единиц. Автор рассматривает эволюцию и современное
состояние семантического анализа, а также формирование основного термина лексической семантики – значения.
Ключевые слова: семантика, семасиология, значение, семантический анализ,
компонентный анализ
This article is dedicated to the study of theoretical and practical questions of semantic
analysis of lexical units. The author considers the evolution and modern condition of semantic
analysis and also the formation of the basic term of lexical semantics – the meaning.
Key words: semantics, semaseology, meaning, semantic analysis, component analysis
Выделение семантики в качестве самостоятельной научной дисциплины, обладающей
своим понятийным аппаратом, предметом, объектом и методами научного анализа относят к
концу ��������������������������������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������������������������������
– началу �������������������������������������������������������������������
XX�����������������������������������������������������������������
в. и связывают с появлением работы М. Бреаля (1897) «Опыт семантики», в которой термин «семантика» был впервые введен в парадигму научных знаний.
Появление синонимичного термина «семасиология» соотносят с именем другого
выдающегося языковеда Х.К. Райзига (1839), который предложил новое название для
«науки о значении», положив тем самым начало семасиологии как самостоятельной языковедческой дисциплины.
В своей книге «Спорные проблемы семантики» Н.Ф. Алефиренко отождествляет
термины «семантика» и «семасиология». Этой же точки зрения придерживается и И. М.
Кобозева, которая считает, что термины «семантика» и «семасиология» могут быть однозначно использованы как полные синонимы.
Однако существуют и иные точки зрения на соотношение данных терминов. М.А.
Кронгауз в работе «Семантика» пишет: «Термин «семасиология», однако, сохранился в
научном обиходе и используется в более узком смысле. Под ним подразумевается раздел семантики, изучающий значение слов и словосочетаний, которые используются для
номинации, т.е фактически изучающий переход от формы слова к мысли или предмету.
В терминологическом плане семасиология противопоставлена ономасиологии, изучающей саму номинацию – переход от предмета или явления к их обозначению в языке; т.е.
изучающей то, как происходит называние. Обе эти дисциплины являются в современном
понимании составными частями семантики в целом» [1: 14].
© Джемилева З.З., 2009
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Таким образом, по М.А. Кронгаузу термин «семантика» используется для обозначения науки о значении языковых выражений, тогда как «семасиология» употребляется как
синоним лексической семантики и является тем самым одним из разделов семантики.
В то время как В.В. Левицкий в книге «Семасиология» (2006) использует данные
термины как частичные синонимы с доминированием термина «семасиология» над
«семантикой».
В нашей статье мы будем придерживаться такой точки зрения, где оба термина «семантика» и «семасиология» будут сосуществовать и использоваться как полные синонимы.
Следует отметить, что существенный вклад в становление семантики, ее аппарата и
методов анализа внесли следующие зарубежные и отечественные лингвисты: М. Бреаль,
К. Балдингер, Г. Кронассер, Й. Трир, Л. Тондл, С. Улльманн, А. Шафф, К.О. Эрдман, Г.
Шпербер, Ю.Д. Аперсян, В.А. Звегинцев, И.М. Кобозева, М.А. Кронгауз, В.В Левицкий.,
Л.А. Новиков, Ю.С. Степанов, А.Д. Шмелев и другие.
Цель данной статьи – описать эволюцию и современное состояние семантического
анализа лексических единиц, а также формирование основного термина лексической семантики – значения.
Лингвистическая семантика (семасиология) Бреалевского периода представляла собой исключительно диахронную науку. Главной задачей семантики того периода – было
изучение изменения и принципов развития значения отдельных слов.
Как подчеркивает Н.А. Анисимова: «Для эволюционистской семантики М. Бреаля
центрами интереса исследования можно обозначить следующие (в порядке убывания):
эволюция языка, происхождение языка, язык как знаковая система, внутренняя организация языка, язык и психология, язык и мышление…» [2].
В качестве основных задач семасиологии Г. Кронассер рассматривал поиск ответов
на следующие вопросы: что понимается под значением слова; существуют ли определенные типы изменения значения и если да, то необходимо установить их перечень; каковы
условия и причины изменения значения слова [Цит. по 3: 23].
Сказанное позволяет заключить, что история становления семантики, периода её
формирования носила явно этимологический характер. В связи с изменением изучения
языкового материала, современная лингвистическая семантика стала наукой практически синхронной.
Основные задачи, которые ставит перед собой современная семантика (семасиология) – разработка собственного концептуального аппарата, т.е создание системы понятий, в терминах которых могут быть описаны разнообразные аспекты значения единиц
языка любого уровня, а также внутриуровневые и межуровневые отношения, связывающие эти значения. Для того, чтобы говорить о значении и смысле языковых выражений,
семантика должна располагать специальным «языком описания семантики языка», т.е
семантическим метаязыком. Как и всякая научная дисциплина, семантика имеет особые
методы исследования своего объекта – методы семантического анализа, и процедуры
проверки правильности получаемых результатов [4: 19].
В аспекте междисциплинарного подхода современная семантика соотносится с другими дисциплинами, такими как языкознание, логика, философия, психология, семиотика, в которых связующий термин «значение» истолковывается совсем неоднозначно.
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Значение – является основной категорией семантики. Синергетизм значения обуславливает множественность трактовок данного термина и возможность его сопоставления с такими терминами как «понятие», «знак», «концепт», «смысл», «содержание»,
«выражение» и др.
Так, согласно определению М.В. Никитина значение слова – это «актуализируемый
в сознании концепт», а концепт понимается соответственно, как «мысль о чем-то общем
или единичном, понятие или представление» [5: 163 -164].
Под лексическим значением слова Ю.Д. Апресян понимает «семантику знака (наивное
понятие) и ту часть его прагматики, которая включается в модальную рамку толкования.
Лексическое значение слова, продолжает Ю.Д. Апресян, обнаруживается в его толковании,
которое представляет собой перевод слова на особый семантический язык» [6: 69].
Примером функционального подхода к определению значения слова, является определение В.А. Звегинцева, который понимает под значением слова его потенциальную
сочетаемость (валентность) с другими словами, подчиненную правилам действующей
нормы [7: 132].
В ходе анализа экспликаций разного типа «содержаний» слова И.М. Кобозева отмечает «отчётливую тенденцию к противопоставлению «значения» как закрепленного
за данной единицей языка относительно стабильного во времени и инвариантного содержания, знание которое входит в знание данного языка, «смыслу» как связанной со
словом информации, изменчивой во времени, варьирующей в зависимости от свойств
коммуникантов, знание которой не обязательно для знания языка» [4: 12].
В.В. Левицкий указывает на необходимость выделения трёх основных подходов к
интерпретации природы лексического значения:
– значение слова понимается как некоторая идеальная субстанция – «субстанциональный» подход;
– под значением слова понимают некоторое отношение – «реляционный» подход;
– значение слова описывается и определяется в рамках понятий «стимул- реакция» –
«бихевиористский» подход [3: 62].
В свете предложенных им подходов В.В Левицкий интерпретирует значение как
«приобретенные посредством опыта (в процессе деятельности) знания о совокупности
речевых и неречевых ситуаций, в которых может быть употреблено слово» [3: 68].
Таким образом, языковой знак, с одной стороны, обладает значением, являющийся инвариантным, узуальным и обязательным аспектом плана содержания, а с другой
стороны, употребляясь в конкретном речевом акте, языковой знак приобретает вполне
конкретный, нередко уникальный смысл, который в его плане содержания оказывается
величиной вариативной, окказиональной [8: 68].
Исходя из перечисленных выше определений, возможно сделать следующий вывод:
значение – это устойчиво закрепленное за знаком содержание, которое можно установить
и затем знать, в то время как смысл – нечто изменчивое, что приходится распознавать.
Многозначность термина «значение» предполагает наличие многочисленных методов его анализа. Анализ некоторых определений термина «значение» позволяет выявить многосторонность этого термина и указать на его тесную взаимосвязь с семантическим анализом языка, актуальность которого неоспорима для языкознания XXI века
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в виду необходимости лучшего понимания информации, которая может кодироваться
языковыми средствами, заложенными во внутренней структуре языка.
Однако как подчеркивает М.А. Кронгауз: «Перед лингвистом, занимающимся семантикой, стоит в первую очередь не вопрос, что такое значение, а вопрос, как представить
значение как его записать» [1: 78].
Таким образом, лексическое значение, то есть содержательная сторона значимых
единиц языка – является объектом семантического анализа. Под семантическим анализом в данной научной статье мы будем понимать анализ значения слова как смысловой
структуры языковых единиц.
Как утверждает Л.А. Новиков, семантический анализ лексики имеет своей основной
целью вскрыть общие и специфические черты смысловой структуры различных языковых единиц в единстве и взаимообусловленности их синтагматических и парадигматических характеристик, выявить типологию лексических значений, определить характерные, закономерные функции слов и их связи с контекстом, найти объективные критерии
для объединения лексических единиц по совокупности классификационных признаков в
основные категории лексико-семантической системы, раскрыть природу эмоциональной
окраски слова [9: 121-122].
Семантический анализ базируется на трех понятиях: словарь, проекционные правила и семантическая интерпретация. Семантический анализ конкретных слов в рамках
интерпретирующей семантики сводится к тому, что на основе словарных толкований
в семантической структуре слова (известным примером, кочующим из одной работы в
другую, является слово bachelor�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
«холостяк») выделяются различные «ридинги» (прочтения), равные традиционным различным значениям слова, а внутри каждого значения
выделяются семантические маркеры (т.е. признаки) и семантические ограничения. Семантические признаки, по замечанию Дж. Катца, следует рассматривать как лингвистические конструкты, а не как «выражения естественного языка», хотя они и формируются
в виде таких выражений [Цит. по 3: 28].
Поскольку значение представляет собой сложный расчлененный объект, постольку сам
анализ приобретает в соответствии с этим специфическую направленность на исследование той или иной стороны значения. Поэтому есть основания выделять разные виды
семантического анализа. В соответствии с различными видами значения различают анализ
парадигматического (грамматического, лексического), референтного, ассоциативного, аффектного, ситуативного, стилистического и этимологического значений, подчеркивая при
этом, что анализ как сложное понятие не должен ограничиваться той или иной стороной
значения, а быть комбинированным, учитывающим различные аспекты значения.
Характер и специфика семантического анализа единиц языка (или преобладание того
или иного аспекта в анализе) определяются в значительной степени тем, в какой функции выступает в самом акте коммуникации та или иная единица, какая ее сторона подлежит рассмотрению. Иными словами, специфическая направленность семантического
анализа оказывается теснейшим образом связанной с различными функциями языка
в целом, с типом функционирования его единиц в конкретном тексте. Это значит, что
анализ семантического аспекта лексических единиц должен учитывать специфику их
различных функций в языке [9: 122].
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Роль семантического анализа может меняться значительно в зависимости от цели, с
которой используется язык. Так, Л.А. Новиков выделяет различные виды семантического анализа исходя из различных функций языка.
Рассмотрим кратко основные функции языка и основные типы функционирования языковых единиц в аспекте их семантического анализа. Исходными функциями, обеспечивающими коммуникативный акт, являются три: 1) выражение (К. Бюлер), эмотивная (экспрессивная
функция) [«первое лицо» – говорящий]; 2) обращение (К. Бюлер), аппелятивная (конативная) функция [«второе лицо» – слушающий]; 3) сообщение (К. Бюлер), коммуникативная
(референтная) функция [«третье лицо» – некто или нечто, о ком/ чем идет речь] [9: 124].
Основной и наиболее общепризнанной функцией языка является коммуникативная,
т.е. использование языка для коммуникации. Коммуникативная функция (референтивная) функция – важнейшая функция языка как средства общения. Она ориентирована на
контекст, содержание высказывания. Объектом семантического анализа здесь являются,
прежде всего, сигнификативный, структурный и сигматический (предметный аспекты)
лексического значения единиц, т.е. как данный контекст отражает внеязыковую действительность (данный «референт»), из каких единиц он состоит, как он структурно организован для «передачи» информации и как «направлен» на конкретные предметы действительности. Одна из центральных задач семантического анализа лексических единиц в их
коммуникативной функции заключается в том, чтобы раскрыть, как заложенная в них
смысловая структура (парадигматика ее составляющих) реализуется в соответствии с
коммуникативным заданием в тексте (синтагматике).
Эмотивная (экспрессивная) функция сосредоточена на адресанте (говорящем). Её
цель – выражение отношения говорящего к тому, о чем он говорит. Однако с точки зрения
интересующего нас предмета гораздо важнее другое: эмотивная функция реализует прагматический аспект лексического значения. Она служит для выражения эмоциональнооценочных характеристик с помощью стилистически маркированных единиц.
Объектом семантического анализа единиц, реализующих эмотивную функцию, является, таким образом, прагматический аспект их лексического значения (эмотивное значение) в соотнесении с другими его аспектами.
Аппелятивная (конативная) функция, наоборот, сосредоточена на адресате (слушающем). Она выражается обычно грамматически – звательными формами и формами повелительного наклонения [9: 124-126].
Семантический анализ лексических единиц позволяет сделать вывод о различных
статусах лексико-семантических вариантов в структуре слова [9: 166].
Разновидностью практического применения семантического анализа является компонентный анализ, основная идея которого заключается в разложении лексического значения слова (его лексико-семантических вариантов) на элементарные смысловые единицы, обладающие планом содержания и выражаемые с помощью метаязыка.
Семантический подход к изучению лексического состава языка выступает необходимым условием решения актуальной проблемы современной лингвистики – познания
языка как системы, которая имеет определенную структуру. Языковые особенности не
всегда лежат на поверхности, их выявление возможно лишь в результате глубокого анализа лексико-семантических микросистем.
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Проведение семантического анализа лексических единиц приобретает особую актуальность в настоящее время, так как позволяет эксплицировать закрепленные в естественных языках результаты отражения и познания объективного мира человеком – и
более – познание человеческой природы вообще.
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СИНОНІМІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОРСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
В статье автор впервые анализирует синонимические отношения на материале
специализированных изданий морского профиля на структурно-семантическом уровне
и с помощью компонентного анализа предлагает классификацию терминов-синонимов с
разделением их на виды и подвиды.
Ключевые слова: украинская морская терминология, термины-синонимы, компонентный анализ.
For the first time in the article the author analyzes synonymic relation on the material of
special sea profile publications on the structural-semantic level and by the use of component
analysis the author suggests classification of terms-synonyms with their division into froups
and subgroups.
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Подана стаття присвячена вивченню питання явища синонімії у сучасній українській
морській термінології (далі – СУМТ).
Мета дослідження – з’ясувати особливості функціонування синонімів у СУМТ.
Це й зумовило конкретні завдання, серед яких:
1) проаналізувати синонімічні відносини в СУМТ, визначити принципи добору
термінів;
2) способом цілеспрямованого добирання виокремити й охарактеризувати термінисиноніми, взявши за основу класифікації, що їх запропонували Т.І. Панько [1], А.П. Коваль [2], В.П. Даниленко [3];
3) з допомогою компонентного аналізу, а також порівняльного аналізу, класифікувати
терміни-синоніми з поділом на види і підвиди.
Джерелом фактичного матеріалу стали морські терміни-синоніми, дібрані з навчальних
посібників і підручників з різних морських дисциплін, зі Словника морської термінології [4],
Словників синонімів [5; 6], Словника іншомовних слів [7], Великого тлумачного словника
сучасної української мови [8], матеріалів Національних стандартів України [9; 10; 11].
Дослідження синонімії у СУМТ, її впорядкування пов’язане з певними труднощами не лише в лінґвістичному, а й у функціональному плані, тому проблема синонімії
є актуальною.
Новизна пропонованого дослідження полягає в тому, що авторка вперше аналізує
синонімічні відносини за матеріалами спеціалізованих видань морського профілю на
структурно-семантичному рівні.
Проблемі мовної синонімії присвятили свої праці як вітчизняні, так і закордонні лінгвісти. Серед них – О.О. Тараненко [13], О.І. Нечитайло [12], Е.Г. Різель [17], М.Ф. Палевська [16], Ю.Д. Апресян [14; 15], В.П. Даниленко [3], Т.І.Панько [1], А.П. Коваль [2]
та інші. Ознайомлення з цими роботами дає змогу констатувати: є дві суто протилежні
тенденції у визначенні шляхів утворення термінів-синонімів. З одного боку, «йдучи за безперервним розвитком науки й техніки, мова стає активним джерелом словотворення й лексичних запозичень [18, 127], позаяк це – «природний вияв розвитку лексичної системи»
[19, 328]; з другого – наукова мова дужче, ніж будь-яка інша, потребує точності найменувань і формулювань, оскільки «чітка, регламентована співвіднесеність назви й реалії дає
змогу уникати можливих різночитань, а подекуди й плутанини в царині термінів» [20, 27].
На нашу думку, питання про звільнення наукової мови від термінів-синонімів не можна
вважати розв’язаним, бо ж ці терміни функціонують як у Словнику морської термінології
[6], так і в Національних стандартах України [9; 10; 11]. Та й «у сучасному мовознавстві
дедалі частіше лунають аргументи на захист синонімії саме в цій субмові» [21, 118].
На довгому шляху вивчення лексичної синонімії поставали різні критерії синонімічності (частенько не без абсолютизації того чи іншого з них). Зокрема, для позначення
синонімії пропоновано терміни: синоніми [4; 21; 22 ]; дублети (абсолютні синоніми) [1;
2; 23]; еквіваленти [24; 25]; варіанти [3, 18].
У своїх дослідженнях додержуємось теорії О.О. Тараненка [13] й Л.Ю. Ковальчук
[26] про паралельне функціонування різних позначень до одного й того самого поняття,
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викликаних, з одного боку, вимогою повноти відбитку значення і понятійної точності, а
з другого – вимогою короткості й безасоціативності, бо саме на ґрунті такої суперечності
в мові науки утворюються й функціонують різні назви для одних і тих самих понять, які
взаємно доповнюють одні одних [26], а основним критерієм добору є «тотожна і максимально наближена предметна поняттєва віднесеність певних слів» [13, 53], тому «мовець
найчастіше вибирає форму, яка краще відбиває зміст поняття» [21, 112].
У дослідженнях функціонування синонімів у СУМТ спираємось на позиції, що їх
запропонували А.П. Коваль [2], Т.І. Панько [1], В.П. Даниленко [3], тому запропоновані
вище класифікації термінів-синонімів зводимо до таких видів і підвидів:
1. Дублетні пари, супроводжувані прикладами дублетності національних відповідників до запозичених номінацій. Національні кальки доповнюють іншомовні оригінали,
«утворюючи той міст, що сполучає національну культуру зі світовою» [27, 19-20]: опора –
пілерс, повна вантажність – дедвейт, носова надбудова – бак, кормова надбудова – ют,
хвилеріз – брекватер, чиста місткість судна – нетто-регістровий тоннаж [28].
2. Впровадження інтернаціонального терміна замість власномовного, якщо
власномовний не цілком повно й точно відбиває поняття, хоч має паралельний
ужиток з інтернаціональним: докер – вантажник;
Вантажник 1. робітник, що виконує вантажно-розвантажувальні роботи; 2.
спеціальний пристрій на машині [8, 75]. Докер – портовий вантажник [8, 235].
3. Обидва терміни-синоніми є запозиченням:
а) з різних мов [7]: горден (грец.) крана – штенкель (нім.) крана;
контейнер (англ.) – резервуар (франц.); синоптична (грец.) карта – факсимальна (фр.
з лат.) карта; капітан (лат.) – шкіпер (голл.); акванавт (лат.) – гідронавт (грец.);
б) з однакових мов [7]: гідролокація (грец.) – ехопеленг (грец.);
швартов (голл.) – трос (голл.); автопрокладач (грец.) – одограф (грец.); декларація (лат.) на вантаж – інформація (лат.) про вантаж; трос (голл.) – фал (голл.);
ортодромія (грец.) – ортодро́ма (грец.).
4. Терміни-синоніми автохтонного витвору : суднопідіймання – суднопіднімання
[10, 8]; мілина́ – обмілина – міли́зна; око́личні моря – окра́їнні моря; підпільна смуга
– око́вка (кіля); по́милка – похибка [4, 165].
5. Використання територіальних (діалектних) дублетів, у яких логіко-предметне
значення і стилістичне забарвлення абсолютно однакові, які не можуть замінити одне одного в контексті, оскільки « кожне з двох слів пов’язано з певним місцевим колоритом»
[17]: східний вітер – левант (чорном.); моряк – маринар (чорном.); якір – си́дро, си́дор
(чорном.) [29, 257]; якір – кі́тва, кі́твиця [8, 431; 5 (1: 938)].
6. Сучасні українські морські терміни і їхні застарілі синоніми, які:
а) не мають ужитку в суто науковому стилі: моряк – корабельник (заст.) [5 (1: 847)];
кермо – кормило, керма [5 (1: 669)]; стерновий – стерничий – стерник [5 (1: 668)];
судовик – судовець [8, 1213];
б) мають ужиток у новому значенні: шкіпер (заст.) – командир комерційного судна
[5 (1: 659); 7, 654]; шкіпер (зараз)- командир несамохідного річкового судна [5 (1: 659].
7. За семантикою словотворчих елементів у СУМТ виявлено синонімію на рівні
варіантності, коли:
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а) синонімі-дублети, що є варіантами того самого слова, виникають як наслідок
чергування голосних і приголосних, або тоді, коли ці голосні і приголосні пропускаються чи додаються [27, 14-15]: барш – берш; бетенґ – бітенґ; безводдя – безвіддя;
бистроводий – бистроводний; кантувати – контувати; трансфер – трансферт;
транш – транша;
б) терміни-варіанти позначають тотожні поняття, але мають певні видозміни на рівні
афіксації [8; 15, 27]: навантаження – завантаження, надгенератор – супергенератор,
розрив – розривання; чи диференціюються, характеризуючи процес або предмет, тобто
тривалість дій і їх результат: швартування – швартовка – швартувати – швартуватися; занурення – занурювати – занурити – зануритися; знесення судна – зносіння
судна – зніс судна;
в) існування на синхронному рівні повного і короткого варіантів найменувань[10]:
квазішляховий кут – квазішлях; каботажне плавання – каботаж; радіолокаційна
станція – РЛС; суднові енергетичні установки – СЕУ; гідродинамічний комплекс –
ГДК; канали передач – КП; радіосекстант – РС ; штурманський пульт – ШП; міжнародна морська організація – ІМО; міжнародний морський комітет – ММК; судновий час – ST; відносний пеленг – RB; котельний агрегат – котлоагрегат;
г) латинські терміни, що мають українські абсолютні дублети: carta partita – поділена карта; lex banderae – закон протора. Щоб мати однакове тлумачення таких термінів,
Міжнародна торговельна палата випрацювала Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів – ІНКОТЕРМС [30, 132];
д) поєднання ініціальної абревіації [31, 80] з українським, латинським чи англійським варіантами фіксацій [32 ; 30]: електронна карта (ЕК) – electronic chart (EC);
диференціальний спосіб спостережень – Differential GPS; міжнародна конвенція
ІМО з безпеки життя на морі – SOLAS -744; прийомоіндикатор супутникової навігаційної системи – прийомоіндикатор СНС – ПІСНС; нордова N – північна широта;
зюйдова S – південня широта; растрова карта (РК) – Rasts electronic navigational
chart (RNC).
8) синоніми-дублети з епонімами у своєму складі, серед яких багато термінів,
пов’язаних з іменами людей. На думку дослідників, виникнення синонімів такого типу
в найближчому майбутньому матиме регулярний характер, оскільки сучасному етапові розвитку термінології притаманна тенденція до посилення епонімізації термінів [26].
Приклади: планетарні хвилі – хвилі Россбі; вихровий ефект – ефект Ранка – Хільша;
оборотний цикл – цикл Карно; реактивний шлейф – шлейф Татаринова;
9) відносна (родо-видова) синонімия в СУМТ постає як зміна термінів лише в
контексті і лише за наявності замінюваних одиниць, а також як контекстуальні
вказівки на співвідносність понять у тексті. Інакше кажучи, йдется про «контекстуальну замінюваність» [17, 9]. За приклад можна взяти терміни-синоніми : капітан –
капітан-директор, капітан – капітан-механік, капітан – старшина катера, капітан – багермейстер, капітан – шкіпер.
З допомогою компонентного аналізу й описового методу обґрунтуємо пропонований
вид синонімії, а дані зафіксуємо в таблиці.
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капітан

капітан-директор

капітан-механік

старшина катера

шкіпер

багермейстер

Термін

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

Домінантна ознака

Керівник, начальник, командир (судна, команди) [7,
654; 8, 415; 33, 9; 34, 10 ]
Довірена особа; відповідальна особа; керує судном;
очолює екіпаж [7; 8; 33; 34]
«Капітан промислово-переробного судна» [8, 415]
«Командир несамохідного судна»[7, 654]
«Обов’язки капітана і механіка» [8, 415]
«Капітан малого судна, катера» [34, 10 ]
«Керує роботою на земснаряді» [8, 72]

+
+
+
+

Як бачимо, «без шкоди для предметно-логічного змісту вислову» [35, 42] за архісемами керівник, начальник, командир ,а також експліцитними семами очолює екіпаж,
керує судном, відповідальна особа, довірена особа, ці терміни тотожні і об’єднані родовою домінантною ознакою правове становище, що базується на видових ознаках тип,
клас і призначення судна [33, 9; 34, 10; 32, 236].
Отже, якщо виходити з даних дослідження, то слід зазначити: рухливість меж
синонімії в СУМТ, її специфічне становище в лексиці літературної мови не дають
підстав до того, щоб визначати явище синонімії як небажане чи шкідливе, адже «це
одне з численних явищ, що характеризуються діалектичністю лексичних відносин»
[18, 129]. Тож для того, щоб явище синонімії набуло аргументованості й загальновизнаності, особливу увагу слід приділяти уніфікації і стандартизації СУМТ, доборові
з груп термінів-синонімів нормативного терміна і такого, що може бути дозволеним
до вжитку, фіксуючи при цьому недозволені (Нд) терміни-синоніми в Національних
стандартах України.
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СИНТАКСИЧНА ПОЗИЦІЯ ПРИСЛІВНИКІВ BEAUCOUP, TRÈS, TROP, ASSEZ,
PEU ЯК ПОКАЗНИК СТУПЕНЮ КВАНТИТАТИВНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ
В статті проведено комплексний аналіз квантитативних та інтенсивних прислівників. Крім того, проведено дослідження особливостей вживання французьких квантитативних прислівників у реченнях різних комунікативних типів, які характеризуються
широкою сферою розповсюдження.
В статье проведен комплексный анализ квантитативных и интенсивных наречий. Кроме того, проведено исследование особенностей употребления французских
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квантитативных наречий разных коммуникативных типов, которые характеризируются широкой сферой употребления.
The article deals with the complex analysis of the quantitative and intensive adverbs.
Additionally the author studies the specifics of the French quantitative adverbs: use in sentences
of different communicative types with a wide sphere of expansion.
Актуальність дослідження визначається необхідністю уточнити суттєві для прислівників французької мови поняття ступеню квантитативності та ступеню інтенсивності. Ці поняття до теперішнього часу трактуються по-різному у зв’язку з відсутністю
чітких критеріїв їх розмежування. В даній науковій розвідці досліджуються прислівники
кількості та інтенсивності, які вивчено значно менше, ніж інші класи прислівників [1;
2; 3; 4]. Кількісні прислівники мають комплекс своєрідних функціонально-семантичних
ознак, які дозволяють визначати їх специфіку в загальній схемі французьких прислівників. Відсутність в сучасній французькій мові однозначної інтерпретації кількісних прислівників призводить до того, що значна кількість проблем залишається спірними або
взагалі не поставленими. До їх числа можна віднести: визначення особливостей вживання французьких квантитативних прислівників в реченнях різних комунікативних типів; проведення комплексного аналізу квантитативних та інтенсивних прислівників, які
характеризуються більш широкою сферою розповсюдження і представляють інтерес за
своїми семантичними, функціональними і дистрибутивними ознаками.
Нашим завданням буде розмежувати поняття ступеню квантитативності та інтенсивності, які характерні квантитативним прислівникам, та встановити належність досліджуваних одиниць до тієї чи іншої категорії. Ступінь інтенсивності та квантитативної
кількості корелює з синтаксичними позиціями.
Метою аналізу, таким чином, в даній розвідці буде спроба відокремити поняття ступеню квантитативності та інтенсивності, які характерні кількісним прислівникам, та
встановити приналежність досліджуваних прислівників до того чи іншого типу.
До класу кількісних прислівників у французькій мові доцільно включати власне кількісні прислівники і прислівники інтенсивності [5; 6; 7; 8]. Такий підхід зумовлений поєднанням прислівників з іншими частинами мови: для прислівників кількості характерне
поєднання з дієсловом та іменником в партитивній конструкції, а також самостійне використання у функції підмета, іменної частини присудка або додатку: «Sur la place pourtant,
la foule est clairsemée et beaucoup passent devant l'écran sans le regarder» (Libération, 5); «Il
rentre de Pékin avec une médaille de bronze et c'est bien assez pour ne rien regretter» (Le Monde,
9); «On discute beaucoup de la question de l'eau, mais pas de l'assainissement» (Le Figaro, 19).
Прислівники інтенсивності вживаються частіше в поєднанні з дієсловом, прикметником
і прислівником: «A trop montrer ses poings, Moscou effraye ses voisins» (Libération, 3); «Argent
dont le film n’avait pas besoin, alors que la culture modeste – artistes, troupes, salles – se bat pour
vivre en ces temps très rudes» (Le Monde, 6); «Ma femme aurait très bien pu être asiatique»,
s’indigne Antoine B.» (Courrier International, 8).
Ми визначаємо інтенсивність як категорію, що характеризує дію, якість і ознаку, а
квантитативність – як множинність. Поняття інтенсивності тісно переплітається з поняттям ступеня. Відомі французькі словники (Larousse; Petit Robert) визначають ступінь
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через поняття інтенсивності і навпаки: «Ступінь (в граматиці) – це інтенсивність поняття,
яке виражене прикметником, прислівником або синтагмою, яку вони створюють з квантитативним прислівником. Інтенсивність – це більший чи менший ступінь енергії, сили,
потужності, активності певних явищ» (Larousse). Проте, одні вчені, характеризуючи прислівники, які досліджуються, визначають їх як прислівники інтенсивності [9; 10], інші – як
прислівники ступеня порівняння [11]. Слід відмітити, що поняття ступеня застосовується
в рамках прислівників відносного ступеня і характеризує якість, ознаку (plus généreux).
Так, М. Гревіс [6] виділяє прислівники абсолютного та відносного ступеня (degré absolu
і degré relatif). Ступінь – більш широке поняття, ніж інтенсивність, він виступає як величина, що вказує на інтенсивність і кількість. У зв’язку з цим, ми поділяємо точку зору
деяких французьких граматистів [11; 12] щодо розподілу досліджуваних прислівників за
ступенями інтенсивності ознаки, якості або дії: слабку, середню і високу.
Квантитативні прислівники є окремим самостійним класом у загальній системі прислівників французької мови, в якому виділяються власне кількісні прислівники та прислівники інтенсивності дії, якості, ознаки. В плані парадигматики відмінності між квантитативними прислівниками найбільш адекватно відображаються в їх протиставленні щодо
ступеня кількості та інтенсивності (високого, середнього та слабкого). В плані синтагматики відмінності досліджуваних прислівників виявляються в їх сполучуваності з іншими
частинами мови, а також в їх функціях і позиції в реченнях різних комунікативних типів.
Згідно з сучасними лінгвістичними теоріями [4; 13; 14] досліджувані прислівники
beaucoup, très, trop, assez, peu можуть кваліфікуватися як квантифікатори, кванторні слова,
інтенсиви або ж як інтенсифікатори. Так, за визначенням М. Нойгарда, квантифікаторами
є прислівникові доповнення, що функціонують на рівні синтагми і характеризують з точки
зору кількості або інтенсивності дієслово, прикметник, прислівник чи прийменниковий
додаток [4: 84]. Як бачимо, автор поєднує в понятті квантифікації категорії кількості та
інтенсивності. З нашої точки зору, квантифікація містить тільки категорію кількості. Основне призначення квантифікатора полягає в тому, щоб охарактеризувати поняття, до якого він відноситься, актуалізувати його кількісні аспекти. Тому до класу квантифікаторів
ми вважаємо правомірним відносити прислівники: beaucoup, trop, peu, assez: «D’après la
DGCCRF, beaucoup de victimes n’osent pas reconnaître qu’elles ont fait preuve de naïveté»
(Nice-matin, 3); «Depuis sa construction, l’hôtel Lambert a connu peu de propriétaires»
(Le Monde, 3); «Non que la présence de l’Alliance atlantique soit insuffisante, mais trop de
contingeants ont été envoyés pour des raisons symboliques et avec tant de restrictions qu’ils ne
sont guère utiles sur le terrain» (Le Nouvel Observateur, 5); «Ni le Parti social-démocrate, arrivé
en tête des élections avec 29,7 % des voix, ni le parti conservateur, réduit à 25,6 %, n’ont obtenu
assez de députés pour former une coalition avec des Verts» (Le Monde, 9).
Поняття інтенсивності є об’єктом аналізу багатьох мовознавців, зокрема І.Ю. Кутейш
[2]. У своєму дослідженні І.Ю. Кутейш дотримується точки зору, згідно з якою доцільно
розглядати інтенсивність як міру експресивності, де експресивність є якісною характеристикою, а інтенсивність – кількісною. При цьому автор зазначає, що між експресивністю та інтенсивністю існують інгерентні відношення, і присутність експресивного компонента в мовленні зумовлює обов’язкову присутність його кількісного вираження або
компонента інтенсивності. Автор не вказує на зворотний зв’язок категорій інтенсивності
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і експресивності [2: 7]. Ми вважаємо, що такий зворотний зв'язок може відбуватися не
завжди. Наприклад, вживання кількісних прислівників beaucoup, peu в складі стверджувального речення не передбачає вираження експресивності: «Beaucoup d’étudiants font
plusieurs demandent dans la même académie» (Le Monde, 23); «On vous a peu entendu sur
la réforme de l’audiovisuel public et la suppression de la publicité» (Le Nouvel Observateur,
44). Навпаки, прислівники très, trop позначають певну ступінь експресивності висловлювання: «L’essor du secteur des télécommunications est clairement lié à l’arrivée du téléphone
portable, qui devance très largement le fixe» (Courrier International, 31).
Прислівники-інтенсифікатори слугують для передачі значення посилення ознаки,
вираженої іншими частинами мови, і вказують на певний ступінь на шкалі інтенсивності, отже, вони не є семантично самодостатніми. Функції інтенсифікації та квантифікаціїї
можуть виконувати одні й ті ж прислівники beaucoup, très, trop, assez, peu: «Dans ce cas, le
soutien financier de l’Etat américain pourrait atteindre des sommes très supérieures» (Courrier
International, 8).
Прислівники, які модифікують значення дієслова і вказують на інтенсивність дії, не
варто виділяти в окрему групу, оскільки їх можна кваліфікувати як прислівники інтенсивності, що можуть характеризувати не тільки якість і ознаку, але й дію.
Таким чином, до власне кількісних прислівників у французькій мові доцільно відносити прислівники: beaucoup, trop, assez, peu; до прислівників інтенсивності, крім перерахованих, – прислівник très, а також прислівникові вирази à peu près, peu à peu: «Pour y parvenir,
un veritable réseau de pierre s’est peu à peu tissé, pour preserver les vignes mais aussi permettre
le transport, le stockage et l’écoulement de la production viticole» (Courrier International, 75).
Вибір тих або інших мовних засобів для вираження кількості та інтенсивності дії
або ознаки залежить від стилістичного та емоційного забарвлення певного висловлення, яке містить кількісні прислівники. Важливим також є належність цього висловлення
до певного комунікативного типу, оскільки в деяких випадках саме від цього залежить
семантика прислівника, яка, як вже зазначалося, виражається у синтагматичних сполученнях: «On a déjà fait beaucoup de comparaisons entre Michelle Obama et Jackie Kennedy»
(Courrier International, 29); «Le président prétexta piteusement que son poste de leader du
monde libre l’avait tenu trop occupé» (Le Nouvel Observateur, 34); «Ayant un ego assez sain,
je n’hésite pas à recruter les gens les plus intelligents, même s’ils le sont plus que moi» (Le
Figaro, 5); «En revanche, il sait très bien rejeter les responsabilités sur les autres» (Courrier
International, 35); «Les fonds de pension, par exemple, ont beaucoup parlé de durabilité, mais
en définitive ils se sont rarement servis de leur immense pouvoir» (Le Monde, 12). Проте,
основним фактором, що визначає функціональну семантику кількісного прислівника, є
його синтаксична роль. Оскільки основною функцією цього класу прислівників є функція обставини кількості або інтенсивності, розглянемо дані позиції прислівників у складі
простого речення відповідно до дієслова, прикметника, іменника і прислівника.
Розповідне речення – основна поширена комунікативна одиниця, в ній міститься
повідомлення про щось, що стверджується або заперечується [15; 16]. У розповідному
реченні позиція досліджуваних прислівників тісно пов’язана з їх функціями. У стверджувальному реченні постпозитивне положення деяких видів обставин (місця, часу,
образу дії) до дієслова в особовій формі є характерною граматичною ознакою: «Dans
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un discourse prononcé, jeudi, devant les membres du comité central du Parti communiste, à
l’occasion du 30 anniversaire du lancement des réformes économiques de 1978, le président
Hu Jintao a reconnu qu’il existe de nombreux aspects de notre travail qui montrent que nous
n’avons pas assez bien réussi et que les gens ne sont pas réussi et que les gens ne sont pas
contents» (Le Monde, 6).
У сполученні з прикметниками і прислівниками неквантитативної семантики прислівники квантитативності та інтенсивності, як правило, перебувають в препозиції:
«Ainsi, sans la capaсité des mers à agir comme des puits de carbone naturels, la concentration
de CO2 dans l’air, aujourd’hui d’environ 380 parties par million (ppm), serait beaucoup plus
élevée – et beaucoup plus dangereuse» (Courrier International, 48); «Certains jouent lors de
leurs fêtes privées en encaissant parfois de très gros cachets» (Courrier International, 37).
Прислівникам, які вивчаються, притаманні лише деякі винятки: можлива препозиція
лексем assez, peu по відношенню до прислівника bien та ін. Прислівники перебувають у
препозиції по відношенню до визначального слова в сполученні з іменниками, які вживаються з або без прийменника; проте можлива постпозиція лексеми trop з прийменником de в значенні «зайвий»: «Ils ont parcouru quelques kilomètres de trop» (Le Monde, 8).
У складі заперечного розповідного речення прислівники, які досліджуюються теж
можуть виявляти певні функціонально-семантичні особливості. У французькій граматичній традиції існує розподіл на загальнозаперечні (з предикативним запереченням) і
частково заперечні (з непредикативним запереченням) речення [17; 18]. Цей розподіл
важливий при дослідженні функцій прислівників у реченні. У французькій мові використовуються в загальнозаперечних реченнях дві (і більше) заперечні частки. У таких
конструкціях заперечні частки замикають присудок, його змінювану дієслівну частину
в рамку, якщо другий елемент є формантом pas, guère, point. Як правило, кількісні прислівники займають постпозицію безпосередньо по відношенню до другої частини заперечення [5; 6; 19]: «Non pas à cause de la question raciale, mais simplement parce que
c’était une femme simple du Midwest, qui n’était pas très convaincue par ce genre de chose et
aurait préféré que je me lance pas en politique et que je choisisse, après mes études de droit, de
décrocher un poste de magistrat» (Courrier International, 36). Проте, в комбінації з іменниками та іншими прислівниками, якщо ці сполучення відносяться до дієслова в складному
часі, спостерігається постпозиція прислівників по відношенню не до заперечення, а до
дієприкметника: «Il n’a pas fait assez de sandwiches» (Courrier International, 15).
У мовознавстві відмічають вплив заперечення на смислове навантаження речення,
а також на значення самого прислівника [19; 20]. Наприклад, лексеми assez, trop набувають таких відтінків значень у реченні з запереченням: assez – досить, достатньо; pas
assez – занадто мало, недостатньо; trop – занадто, забагато; pas trop – не дуже, не забагато:
«Seuls quelques secteurs défensifs sont relativement épargnés comme les télécommunications
ou l’alimеntaire, mais si et seulement si les entreprises ne sont pas trop endettées et ne risquent
pas d’être affectées par la paralysie du marché du crédit» (Le Monde, 12); «Et, de l’autre, un
Hamas suffisamment fort pour imposer sa loi à Gaza mais pas assez pour représenter une vraie
menace pour Israël» (Le Nouvel Observateur, 28).
Академічні граматисти констатують, що заперечення ознаки не отримує регулярного
формального вираження у французькій мові [10; 12]. Воно може бути виражено: 1) за
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допомогою заперечних префіксів (normal – anormal, content – mécontent); 2) за допомогою роздільно оформлених засобів заперечення (cher – pas cher, satisfait – mal satisfait).
Проте існує ще один засіб заперечення ознаки – кількісний прислівник peu: «Il est peu
vraisemblable que le régime se soit lancé dans cette nouvelle phase de tention sans Kim Jong-il
aux commandes» (Courrier International, 2). Визнання даного прислівника засобом заперечення було аргументовано багатьма французькими лінгвістами [3; 12]. Текстологічний
матеріал французької мови доводить широке вживання peu в якості засобу заперечення.
Проте при вживанні даного прислівника в функції заперечення виникають певні проблеми, пов’язані з семантичною схожістю прислівників peu і un peu: «Ce rapprochement
devrait se poursuivre, Son successeur à la tête du BZÖ, Stefan Petzner, 27 ans, ayant peu de
chances à lui tout seul d’assurer la survie d’une formation qui n’existait que par son leader» (Le
Monde, 9); «Ce sont des gosses normaux, sans doute un peu cyniques, mais ce ne sont pas des
délinquants» (Courrier International, 35), а також функціональна близькість прислівника
peu з іншим роздільно оформленим засобом заперечення – прислівником ne… pas.
Варто зазначити, що peu не вживається з прикметниками, які позначають колір, а також
з прикметниками негативної оцінювальної семантики. Об’єктом його оцінки є людина, її
характер, розумові і моральні якості, дії, почуття і т.п. Але наявність позитивних якостей
(ознак) в мінімальній кількості формує заперечну оцінку, що і є основою використання peu
як засобу заперечення. Деякі лінгвісти, наприклад Ж. Галіше, вважають, що в такому разі peu
втрачає свою самостійність, перетворюючись у показник заперечення (marque) [17: 21].
Проте, як вказує російський лінгвіст Ю.П. Спірін, здатність цього прислівника виступати в якості засобу заперечення не стосується віддієслівних прикметників. Ознака,
виражена такими прикметниками, зберігає процесність, притаманну дієслову. Тут особливу вагу набуває кількісний аспект ознаки: un auteur peu connu, peu répandu [20: 6].
У зіставленні peu і pas відмічається, що вони по-різному впливають на прикметники,
з якими сполучаються у мовленні: peu торкається змісту ознаки, а pas – саме існування
ознаки. Крім того, ознака, яка заперечується за допомогою peu, є пом’якшеною в порівнянні з ознакою, яка заперечується за допомогою pas [20: 7]: «Mais les camps de réfugiés
sont toujours pleins de 14000 chrétiens déplacés, peu désireux de rentrer dans leurs villages
tant que planera la menace de conversion forcée à l’hindouisme» (Le Monde, 7); «Ensuite
les postiers nordistes sont présentés comme des gens «pas intelligents», et puis «prompts à
picoler», «quasi obèses», et qui parlent patois tout le temps» (Libération, 8).
Можна зазначити також, що синтагматичне сполучення peu + adjectif виражає заперечення ознаки абстрактніше, ніж синтагматичне сполучення pas + adjectif. Пом’якшення
заперечення (літота) достатньо поширене в сучасній французькій мові. Воно дозволяє
відійти від жорсткої категоричності в оцінці людини і її дій. Побудова прикметника і
прислівника з заперечною формою дозволяє запобігти різкої і прямої характеристики та
пов’язаною з цим відповідальністю. Вона так чи інакше викликана бажанням пом’якшити
ту чи іншу оцінку. Проте, як свідчить мовний матеріал, peu і pas вкрай рідко сполучаються з одним і тим же прикметником. В основному спостерігається закріпленість peu і pas
за певними прикметниками. І навіть серед семантично близьких прикметників немає єдності при виборі peu і pas: «Une rhétorique vigoureuse, mais peu d’action» (Libération, 3).
Треба відмітити, що прислівник peu здатний виконувати функцію заперечення не
тільки в сполученнях з прикметником, але з дієсловом та іменником: «Peu de changements
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sont à attendre dans les orientations politiques» (Le Monde, 2); «Des choix de M. Obama
dans le domaine de l’énergie ou de ses propositions fiscalеs, les républicains parlent peu» (Le
Monde, 2). У зв’язку з тим, що прислівник peu є одним із засобів заперечення, то він досить рідко вживається в складі заперечних розповідних речень є [3; 20].
Часте вживання прислівника trop в складі заперечних розповідних речень є ще однією
особливістю, яка була виявлена при дослідженні кількісних прислівників. Використання
цього прислівника у сполученні з прикметником в запереченні набуває характеристики
від «протилежного» і дозволяє виразити інтенсивність прояву ознаки, яка не може бути
визначена в прикметнику-антонімі: «Mais de toute façon pour «le Grand», il n’est pas trop
tard» (Le Figaro, 11).
У складі імперативних конструкцій у французькій мові не спостерігається зміна порядку розташування кількісних прислівників і не виключається їх участь у конструкціях
такого типу, незважаючи на низьку частоту використання. Серед перерахованих кількісних прислівників тільки assez має здатність виступати в якості головного члена в односкладових імперативних конструкціях: «Assez pour aujourd’hui!» (Le Monde, 2). О.Я.
Гаршина відділяє такі конструкції від речень з нульовою формою присудка (Deux verres
de plus), оскільки перші, на її думку, не можуть бути трансформами імперативних речень
з експліцитно вираженим присудком. Зворотна трансформація неможлива. Крім того,
Гаршина О.Я. виділяє ці конструкції в окремий тип речень – слова-речення наказового
характеру – і визначає їх релевантні ознаки: 1) безпосереднє звернення до адресата; 2)
наказова семантика експліцитно вираженого члена; 3) наказова інтонація [21: 16].
В окличних конструкціях з більшою частотністю вживаються прислівники trop, très,
assez [21]: «Contre ma volonté, j’ai acquis la réputation de faire beaucoup de prises, trop de
prises!» (Le Nouvel Observateur, 64)
У питальних реченнях, до складу яких входять кількісні прислівники, семантика і
позиції прислівників не змінюються. Як свідчить ілюстративний матеріал, характерною
особливістю досліджуваних прислівників у французькій мові є висока частотність їх
вживання в загально питальних реченнях у порівнянні з частково питальними. Інверсія
підмета в деяких типах питальних речень не викликає зміни позиції прислівника відносно тієї частини мови, до якої він відноситься: «Julien Dray a-t-il fait beaucoup de cadeaux
à ses amis fanatiques, comme lui, de tocanes?» (Le Nouvel Observateur, 31).
Висновки. В системі прислівників французькі лінгвісти виділяють кількісні прислівники і прислівники ступеня інтенсивності. Ці два класи не цілком сумісні один з одним: вони визначають різні частини мови. Особливості прислівників ступеня полягають
в їх здатності поєднуватися з прикметниками і прислівниками, а також у неможливості
визначати самих себе.
Клас кількісних прислівників включає досить багато лексем. Для аналізу були відібрані ті прислівники, які характеризуються найширшою сферою розповсюдження і
представляють інтерес за своїми семантичними, функціональними і дистрибутивними
ознаками. Такими, на наш погляд, є прислівники beaucoup, très, trop, assez, peu.
Поєднуючись з дієсловами, прикметниками та прислівниками, кількісний прислівник виконує свою основну функцію у реченні – функцію обставини. В самостійному
вживанні прислівник може виконувати функцію підмета, додатку, іменної частини присудка. В залежності від виконуваної функції змінюється його лексичне значення.
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В перспективі відкривається можливість дослідження прислівників високого, середнього та слабкого с�����������������������������������������������������������������
тупеня квантитативності та інтенсивності в поєднанні з іншими частинами мови.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
УДК 80

Трач А.С.
(Таганрог, Россия)
СИНЕСТЕЗИЯ В ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(на материале рекламы)

В статье идет речь о том, каким образом механизмы синестезии оказывают воздействие на аудиторию в телерекламе. Синестезия – это любое взаимодействие чувств,
благодаря которому у реципиента возникает чувственно-эмоциональный образ продукта. Создатели рекламы стремятся к тому, чтобы реципиент «увидел», «услышал» и
«почувствовал», именно поэтому они стараются подключать к восприятию все пять
органов чувств: зрительные, осязательные, обонятельные, слуховые, вкусовые. Комбинируя цветовые, звуковые, обонятельные и другие ощущения, наслаивая их друг на друга,
дополняя одно другим, рекламисты добиваются эффекта синестезии.
Ключевые слова: прагматика, речевое воздействие, синестезия.
The article deals with the impact of synaesthesia on the auditorium in television advertising.
Synaesthesia – is any interaction of feelings, due to which a sensuous emotional image is
created in the mind of the recipient. Advertisers want the recipient to «see», «hear» and «feel»,
that’s why they try to involve all the five sense receptors: sight, touching, smelling, hearing and
sense of taste. Combining colour, sound, smelling and other senses, overlapping and adding
them, advertisers get the effect of synaesthesia.
Key words: pragmatics, linguistic manipulation, synaesthesia.
В статті йдеться про те, яким чином механізми синестезії впливають на аудіторію
в телерекламі. Синестезія – це будь-яка взємодія почуттів, завдяки яким у реципієнта виникає почуттєво-емоційний образ продукта. Створювачи реклами прагнуть до
того, щоб реципіент «побачив», «відчув», тому вони хочуть подключит до приймання
всі п’ять органів почутттів: дотику, нюху, зору, смаку, слуху. Комбінуя кольорові, звукові та інші почуття, нашаруя їх одне на одне, доповнюючи одне іншим, рекламисти
досягають ефекта сінестезії.
Клочові слова: прагматика, мовна дія, синестезія.
Термину «синестезия» более ста лет. Однако и по сей день нет единообразия в определении его границ и, соответственно, в его дефинициях. Феномен синестезии как объект
изучения междисциплинарен, его предметная область находится на стыке наук и затрагивается психологией, эстетикой, литературоведенирем, философией, лингвистикой,
семиотикой. Суть термина «синестезия» определяется и буквально понимается как «соощущение», со ссылкой на этимологическую его расшифровку (син-эстезис). Приведем
словарное определение термина из электронной энциклопедии Википедия: «Синестези́я
– в психологии – явление восприятия, когда при раздражении одного органа чувств
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185

(вследствие иррадиации возбуждения с нервных структур одной сенсорной системы на
другую) наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, соответствующие другому органу чувств. Примеры: цветной слух, цветное обоняние, шелест запахов» [1].
В философии осмысление термина синестезии связано с работами Демокрита и Аристотеля, которых интересовал принцип воздействия внешних стимулов на все воспринимающие органы (органы зрения, осязания, обоняния, слуха и вкуса) и возможность связи
между ощущениями. Позже многие философы высказывали предположения об общности чувств и ассоциативности восприятия. В большинстве работ о взаимодействии органов чувств говорится о многообразии сенсорных систем и единстве их организации. При
создании перцептивного образа синтезируются данные разных модальностей, в сенсорное поле которых человек погружен в повседневной жизни. При переходе от восприятия
к представлению происходит «сжатие информации» [2]. Итак, согласно универсальной
трактовке, синестезия – это любое взаимодействие ощущений, возникновение ощущений одной модальности под воздействием раздражения другой модальности [3:81].
Кроме того, что синестезией называют, прежде всего, межчувственные связи в психике, этот же термин используется для определения их проявлений в конкретных областях
искусства: поэтические тропы и стилистические фигуры, связанные с межчувственными
переносами; цветовые и пространственные образы, вызываемые музыкой; и даже взаимодействия между искусствами (зрительными и слуховыми). «Так, к литературной
синестезии относят выражения типа «Флейты звук зорево-голубой» (К.Бальмонт), к
живописной – картины М.-К.Чюрлениса и В.Кандинского, к музыкальной – произведения К.Дебюсси и Н.Римского-Корсакова, подразумевая при этом существование особых
«синестетических» жанров (программная музыка, музыкальная живопись) и даже видов
искусства (светомузыка, абстрактный фильм)» [4].
Синестезия находит отражение и в языке, так как филогенетический аспект взаимодействия ощущений связывается с проблемой происхождения языка [5]. Современная
филология даже утверждает, что истинные синестезии возможны только в литературе. Под синестезией в языке Ф. И. Буслаев понимает словесное смешение, комбинацию разных по природе ощущений. Г. Пауль рассматривает данный феномен и как вид
метафоры. Даже наш обыденный язык насквозь синестетичен: яркий голос, кричащие
краски, острый звук, теплый цвет, резкий запах, легкая музыка [4].
Для нас в данном случае интерес представляет то, каким образом механизмы синестезии работают в телерекламе, какими именно средствами осуществляется воздействие
на аудиторию, потому что факт, что ассоциированность, например, цвета и звука используется рекламистами и маркетологами, не представляет сомнения. Для того, чтобы
выяснить это, обратимся сначала к некоторым особенностям телерекламы, обусловливающими выбор средств воздействия на реципиента. Реклама не только осуществляет
информирование о тех или иных товарах, но и в какой-то мере навязывает товар – ведь
психологическое воздействие рекламы носит манипулятивный характер. Рекламный ролик длится, как правило, от нескольких секунд до пары минут, при этом он должен быть
максимально эффективным, наибольшим образом воздействовать на аудиторию. Именно
поэтому любой рекламный ролик должен отвечать принципу целостности – то есть, все
элементы должны тесно взаимодействовать, определяя общий эффект рекламы.
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Методов рекламного воздействия существует множество, и некоторые из них совершенно очевидно учитывают возможности синестезии.
Количество рекламной информации и ее противоречивость, вызванная конкуренцией, столь велики, что потребитель просто не в силах воспринимать все подряд и в полном
объеме. Исследования показали, что из сотни рекламных объявлений, обрушивающихся
ежедневно на человека, он усваивает едва ли не треть, и при этом только десятая часть
имеет хоть какой-то шанс повлиять на поведение покупателя. Следовательно, рекламодатели должны приложить все усилия, чтобы их реклама воздействовала наибольшим
образом. Создатели рекламы стремятся к тому, чтобы реципиент «увидел», «услышал»
и «почувствовал», именно поэтому они стараются подключать к восприятию все пять
органов чувств: зрительные, осязательные, обонятельные, слуховые, вкусовые. «Комбинируя цветовые, звуковые, обонятельные и другие ощущения, наслаивая их друг на
друга, дополняя одно другим, рекламисты добиваются эффекта синестезии»: аудитория
начинает ощущать «вкус цвета» или «вкус звука».
Так, создатели шампуня, гарантирующие его натуральность, часто выпускают
рекламные ролики в зеленых или светло-зеленых тонах – например, «Timotei» (Тимотей), шампунь с натуральными ингредиентами. «Со-ощущения» вызываются благодаря ассоциации со свежестью, естественностью, уравновешенностью, естественностью,
вызванной зеленым цветом. Это позволяет «почувствовать запах цвета», так как телереклама не имеет возможности в действительности задействовать обонятельные ощущения. Не меньшую роль играет в этом рекламном ролике (как и во многих других)
наличие слогана. «Слоган, краткое сообщение или девиз, который в энергичной форме
преподносит ключевую тему рекламной кампании и содержит существенную информацию, отображающую суть деловых и коммерческих предложений фирмы». Приведенный
ниже слоган делает акцент на главном функциональном свойстве товара – натуральности, повторяя два раза в двух коротких предложениях слово «природа»:
«Вдохновение от природы – совершенство от Timotei.
Timotei – открой силу природы».
Посмотрим на слоган еще раз: «ВдохновЕниЕ от природы – совЕршЕнство от
TimotЕi». Очевидно многократное повторение одного и того же звука в слогане – звука Е.
Видимо, речь здесь идет о звуко-цветовой синестезии, одном из самых распространенных
видов синестезии. Исследования, посвященные звуко-цветовой синестезии, ставили целью выяснить, какие ассоциации вызывают у человека различные звуки, свойственны
ли эти ассоциации всем, большинству или полностью индивидуальны. Так, лингвист А.
П. Журавлев приводит следующие данные по гласным звукам русского языка: А – яркокрасный; И – синий, голубой; О – светло-желтый; У – сине-зеленый; Ы – черный, темный;
Э – желто-зеленый [6]. Исследование А. П. Журавлева не является единственным. Французский языковед К. Нироп приписывал гласным такие цвета: он считал И – синим, У
– ярко желтым, А – красным. Немецкий лингвист А, Шлегель писал, что для него И –
небесно-голубой, А – красный, О – пурпурный. А. Рембо написал даже сонет «Гласные»,
в котором так раскрасил звуки: «А – черный; белый – Е; И – красный; У – зелёный; О
– синий: тайну их скажу я в свой черед...» При этом не все звуки обладают одинаковой
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выраженностью цветовых ассоциаций. За некоторыми звуками 10 из 30 респондентов
признают одну и ту же цветовую область, а некоторые звуки не обнаруживают более 4
приверженцев одного мнения.
Посмотрим на слоган приведенной выше рекламы еще раз: «ВдохновЕниЕ от
природы – совЕршЕнство от TimotЕi». Значит, ассоциация с зеленым цветом и, соответственно, с натуральностью возникает благодаря нагнетанию звука Е в слогане, так как,
как мы уже говорили выше, по данным многих исследований, именно этот звук связан у
большинства с зеленым цветом. Рекламный ролик построен с максимальным использованием зеленого цвета и его оттенков, начиная с оформления самой упаковки. Обычно в
рекламных целях применяется не более двух различных цветов, которые, однако, можно
разнообразить за счет родственных им оттенков, поскольку такое родство создает ощущение цветовой последовательности и не раздражает зрения.
В приведенном примере главным является один из видов синестезии – звукоцветовая синестезия. В нем четко прослеживается ассоциация звуков и цветов, ведущая
за собой привлечение также обонятельных соощущений, связанных с зеленым цветом.
Часто звуко-цветовая синестезия в рекламе эксплуатируется для того, чтобы создать у
аудитории наиболее полный чувственно-эмоциональный образ товара. Но иногда звукоцветовая синестезия используется в слоганах исключительно для того, чтобы поддержать образ логотипа, марки или упаковки. Так, уже в названии компании «Кока-кола»
явно прослеживается доминанта звука А. Цвет торговой марки компании, этикетка на
бутылке, окраска любого ролика – красная, что подтверждает и слоган «КокА-КолА –
силА сближениЯ» или «ВсегдА КокА-КолА». В компании «Пепси-Кола» цвет логотипа
и всей атрибутики – синий, потому и в слогане превалирует звук И, связанный с синим
цветом: «ПепсИ – берИ от жИзнИ все».
В рекламе шампуня Шаума «Гладкость и Сияние» превалирует фиолетовый цвет,
который, как говорят психологи, «примиряет» чувства. Это означает, что, несмотря
на то, что в звуковом отношении в рекламном ролике не доминирует звук У (ассоциирующийся у большинства реципиентов с темно-лиловым и фиолетовым цветами),
выбор цвета не случаен. Повторение стоящих в одном смысловом ряду слов «прямой», «блестящий», «гладкость», «сияние» вызывает ассоциацию с превращением,
волшебством, которое часто приписывается фиолетовому цвету. Многие исследования показывают, что фиолетовый цвет является одним из любимых цветов у детей,
а также одним из самых предпочитаемых в рекламе в России. Воздействие в данном
ролике оказывает также слоган «Результат просто ослепителен», который оказывается
языковой игрой, обыгрывающей одновременно прямое и переносное значение слова
«ослепительный».
Рекламный ролик шоколада Dove изобилует коричневым цветом. Темные цвета, в
том числе и коричневый, не являются предпочитаемыми у людей молодого возраста,
которые являются основной массой потребителей шоколада. Но рекламный ролик, образующий единое целое за счет вербальных и визуальных компонентов, не вызывает отторжения, а, наоборот, является достаточно сильным средством воздействия. Во-первых,
как уже было сказано, за счет использования коричневого цвета как доминирующего
во всех предметах, представленный в рекламе. При этом необычная синестетическая
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метафора «шелковый шоколад» привлекает к себе внимание, так как задействует ощущения на разных уровнях: не только вкусовые (шоколад), но и тактильные (шелк). Причиной рождения такого сравнения, видимо, послужило одно из качеств шелка, перенесенное на шоколад и являющееся явно положительным, отличающим данный товар от ряда
других – гладкость, нежность. Созданию образа товара помогает и звуковое построение
фразы «шелковый шоколад», повторение звука шипящего Ш, связанного со словом «шоколад», а также вызывающего в подсознании цепочку смысловых и звуковых ассоциаций:
«роскошный, обволакивающий шелк» и «тающий шоколад».
Итак, синестезия является мощным средством, позволяющим привлечь внимание
реципиента, а потому активно используется в рекламе. Единая природа всех видов ощущений и неразрывная связь между ними помогает рекламистам создавать эмоционально
чувственный образ предлагаемого продукта, воздействующий на потенциальных покупателей. Неразделимое единство сенсорно-смысловых компонентов, лежащее в основе
действия механизма синестезии, эксплуатируется создателями рекламных видео-роликов
так, чтобы реклама выполняла прагматическую функцию и воздействовала на аудиторию, привлекая новых клиентов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977.
2. Величковский Б. Г. Современная когнитивная психология. – М., 1982.
3. Галеев Б.М. Что такое синестезия: мифы и реальность. //Вопросы психологии. –
2004. №2.
4. Потебня А.А. Мысль и язык. – Киев, 1993.
5. Журавлев А.П. Фонетическое значение. – СПб, 1974.
6. http://ru.wikipedia.org/

УДК 821.111

Барбара Н.В.
(Киев, Украина)

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УКРАИНСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ
У статті розглядається використання метафор у російському дискурсі преси як
засобу репрезентації української ментальності. Виокремлено наступні продуктивні метафоричні моделі: побут, війна, людина, спорт, мистецтво, зоологія, світ фантастики, гра. На прикладах із матеріалів періодичних видань «Известия», «Труд», «Эксперт»,
«Комсомольская правда», «Частный корреспондент», «Росбалт» та ін. аналізується
бачення носіями російської ментальності характерологічних рис українців.
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Ключові слова: ментальність, метафора, дискурс преси, продуктивні й непродуктивні метафоричні моделі, експресивність мовлення.
The article deals with the use of metaphors in the Russian mass media discourse to reflect
the Ukrainian mentality. The following models of metaphorizing are distinguished: everyday
life, war, man, sport, art, zoology, world of fantasy. The Russian mentality carrier perception
of the distinctive features of the Ukrainians is analysed on the examples from the newspapers
«Izvestia», «Trud», «Expert», «Komsomolskaya Pravda», «Rosbalt» and others periodicals.
Key words: mentality, metaphors, verbal representation; mental feature; mass media
discourse; speech expressivity.
Проблема метафоры сегодня находится в сфере научных интересов исследователей различных отраслей знаний, что объясняется ее гносеологической функцией
и «эвристической силой» [1; 2: 31]. Изучению этого явления с позиций лингвистики
посвящены работы таких ученых, как В.Телия, Н.Арутюнова, В. Гак, А. Баранов, Ю. Караулов, К. Дацишин и др. Различные аспекты использования метафоры в газетном тексте
рассматриваются А.Капелюшным, Л.Павлюк, И.Брагой, И. Дзялошинским и др.
В данной работе метафору рассматриваем как «троп или механизм речи, состоящий в
употреблении слова, обозначающий некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования
другого класса объектов, аналогичных данному в каком-либо отношении» [3: 296].
Несмотря на значительный интерес к изучению проблемы, предметом исследования
в качестве средства представления украинской ментальности в российском дискурсе
прессы метафора не являлась, что и обусловило актуальность данной работы. По нашему
мнению, метафора является важным лингвальным средством репрезентации характерологических черт одной нации носителями иной ментальности, поскольку слово-оболочка,
сигнификат, «не только дает имя обозначаемому объекту, но и является основанием для
его осмысления, выделения и включения в новое значение важных, с точки зрения говорящего, сторон объекта» [4: 70]. Сфера функционирования обусловливает оценочность
метафор, поскольку современный дискурс прессы можно рассматривать как отражение
процесса ориентации человека в универсуме своих ценностей, при разворачивании которого на основе системы языковых эталонов осуществляется ценностное расчленение
реальности и соотносительное взвешивание ее частей [5: 31].
Под метафорической моделью принято понимать понятийную сферу (сферу источника в когнитивной интерпретации метафоры, сигнификативный дескриптор), элементы
которой (значения и сочетания значений) связаны различными семантическими отношениями, при этом элементы модели объединяются между собой более сильными связями,
нежели с элементами других понятийных сфер [6: ХV]. Продуктивность определенных
метафорических моделей, используемых как средство отражения ментальности одной
нации носителями иной, позволяет судить о выделении определенных характерологических черт, наиболее значимых с точки зрения воспринимающего.
Современный «украинский сегмент» российского дискурса прессы представлен метафорическими моделями БЫТ, ЧЕЛОВЕК, ВОЙНА, ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ
МИР, ИСКУССТВО, СПОРТ, МИР ФАНТАСТИКИ. Периферические позиции занимают
ОХОТА, РЕЛИГИЯ, ИГРА, ТРАНСПОРТ.
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Модель БЫТ представлена таким дескрипторами, как предметы и действия, связанные
с бытом, кулинария, цвета и их оттенки. Характеризуя первую подгруппу – предметы и
действия, – отметим, что адресанты российских СМИ часто используют прагмему давить,
отражающую, очевидно, упрямство украинцев, настойчивость. Образность использования
лексемы нередко подчеркивается кавычками: «Если БЮТ «додавят» гаранта,.. тогда
внеочередные парламентские выборы состоятся уже в ноябре-декабре 2008 года» [Росбалт 24.06.08]; «…У нового правительства может возникнуть искушение «надавить»
на Нацбанк, дабы с помощью ревальвации максимально быстро остановить инфляцию»
[Известия 02.12.07]; «Украинское давление на российский флот в ближайшее время возрастет» [ВПК 19.01.05].
Украинцы удивляют носителей российского типа ментальности стойким проявлением патриотизма, стремления защищать национальные и узко партийные интересы, что
подчеркивается использованием разговорных лексем («Итоги газового раздрая крепко
неутешительны для Украины» [Комсомольская правда 08.01.09]) или употребленных
как таковые («Из президента Ющенко, как выяснилось, украинца ничем не «выбить»»
[ВПК 07.09.05], авторским словотворчеством: «Тянитолкайство промеж Ющенко и
Тимошенко уже имеет длинную историю. Они то вместе тянули и толкали страну, а
теперь – поврозь» [Частный коррсеспондент 15.08.08].
Говоря о проявлениях сепаратизма в украинском государстве, ставшего следствием индивидуализма, доминирования эмоций над разумом, журналисты используют
традиционные метафоры, понятные и близкие каждому: «В экстремальной ситуации
украинская государственность дала трещину. Теперь любого президента ждет одна
и та же задача – остановить процесс расползания «двух Украин»» [Российская газета
24.12.04]. Среди метафор анализируемой модели присутствуют и терминологизированные
сочетания слов («Президент Виктор Ющенко обещал начать гасить задолженность
уже к четвергу 14 февраля» [Труд 13.02.08] (о расчетах за поставки газа).
Среди предметов быта особой популярностью в качестве источника метафоризации,
по нашему наблюдению, пользуются лексемы кресло и ниша, позволяющие репрезентовать
стремление украинских лидеров к власти, к расширению сфер влияния: «Впрочем, веря в
свой успех и несмотря на ангину и температуру под 40, премьер Украины все же прибыла
в Москву, пытаясь укрепить зашатавшееся премьерское кресло новыми договоренностями» [Труд 21.02.08]; «Тимошенко, которая не отказалась от амбиций сесть в главное
кресло государства, обязательно воспользуется случаем «стать в эту позу»…» [Росбалт
24.06.08]; «Как Киев занимает московские ниши в Закавказье. …Украина решила стать
серьезным игроком на Южном Кавказе» [Военно-промышленный курьер № 21 21.06.05].
Подгруппа, в которой дескриптором выступают названия цветов и их оттенки, представлена, прежде всего, различными наименованиями произошедшей в Украине в 2004 г.
революции, а также номинациями политических сил соответственно их символике: «Что
бы ни говорили про оранжевую революцию, но она… была именно революцией, стремлением народа показать, что он сам имеет право решать свою судьбу, а не становиться
объектом манипуляций со стороны коррумпированной верхушки» [Частный коррсеспондент 30.10.08]; «Оранжевая революция и предшествующие ей события свидетельствуют
о разрыве между характером и приоритетами развивающегося гражданского общества
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и правящей элиты» [Комсомольская правда 02.08.08]; «…Команда, которая пришла после «померанцевой революции», удивила не меньше, чем события на Майдане» [Совершенно секретно № 11/198/2005]; «Оранжевые агитаторы уже пошли по хатам с
колядками» [Российская газета 24.12.04]; ««Оранжевый реванш» для непокорных автономий» [ВПК 02.01.05] (материал о создании совместных украинско-молдавских таможен, что, по мнению авторов, позволило организовать экономическую блокаду Приднестровья); «Пойдет ли Виктор Ющенко на союз с «бело-синими»?» [Росбалт 24.06.08] и
т. д. Продуктивность рассматриваемой модели метафоризации позволяет сделать вывод
о заинтересованности и пристальном внимании адресантов российских СМИ к происходящим в Украине событиям, их удивлении, переходящем в уважение или иронию, в связи
с наблюдаемым стремлением украинского народа самостоятельно творить свою судьбу,
быть способным к сопротивлению.
По нашим наблюдениям, метафорический конструкт кулинария не является
продуктивным в украинском сегменте русскоязычного дискурса. Используется, в частности, лексема пирог, приобретающая значение «сложное наслоение различных ингредиентов» (бюджетный пирог), «лакомый кусок» (пирог власти): «Куда девать «тузлинский пирог»?» (о загрязненных песке, нефти и водорослях, снятых отрядами МЧС после
кораблекрушения в Керченском проливе, и сложности их утилизации) [Труд 06.02.08]. В
метафорах коннотативная сема «сложное, запутанное явление» приобретает негативную
аксиологическую окрашенность.
Активно используется метафорическая модель ЧЕЛОВЕК: названия действий человека, способов движения, состояний души, настроений; внешний вид, части тела;
процессы жизнедеятельности; социальная деятельность; известные личности. Популярность данной модели обусловлена ее понятностью, близостью каждому реципиенту
дискурса прессы, направленностью из сферы конкретного в сферу абстрактного [7: 244].
Наиболее продуктивным дескриптором являются названия состояний души, настроений человека, что объясняется, с нашей точки зрения, стремлением подчеркнуть
эмоциональность украинцев, доминирование чувств над разумом, в том числе и в вопросах большой политики, государственных интересов: «Официальный Киев то и дело
не упускает возможности продемонстрировать свой нрав своему соседу» [Российская
газета 30.07.08]; «Тимошенко устроила разгон руководству банка и поручила открыть
50-канальную телефонную линию…» [Парламентская газета 17.01.08]; «Богословская и
Ющенко выступили совместно, обвинив премьера Юлию Тимошенко,.. в предательстве
национальных интересов. По итогам их выступления министр топлива и энергетики
Юрий Продан признался, что такой отборной брани никогда не слышал. И чтобы не
мараться, он больше не станет ходить на заседания Совбеза» [Известия 12.02.09].
Как видно из приведенных примеров, метафоры этой группы придают тексту ярко
выраженную экспрессивность и оценочность.
Наиболее ярко образность раскрывается в метафорах-предложениях: «Москва…
публично взяла за шиворот Киев в информационной битве! Элементарно как пионерразрядник хилого хулигана, тырившего мелочь у добропорядочных граждан в трамвае.
И это, что немаловажно, признают на самой Украине» [Известия 12.02.09]. В этом
контексте можем говорить о негативной оценочности журналистского метафорического
материала.
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Позитивные аксиологические характеристики приобретают метафоры, созданные на
основе переплетения политических реалий и процессов жизнедеятельности человека:
««Если российская сторона беспокоится о военных базах, то Украина никогда не пойдет
на это. Мы не хотим своими шагами вредить интересам российской нации», – сказал
президент» (о В.Ющенко) [Труд 13.02.08]. Метафоры, апеллирующие к отношениям между полами, как правило, ироничны: «роман с альянсом» [ВПК 19.01.05] (о вступлении
Украины в НАТО как цели Президента В. Ющенко).
Метафорический конструкт «социальная деятельность человека, общественные
процессы» не отличается частотой употребления, однако позволяет создавать глубокие
образы, содержащие как позитивные («Нас покидает столетняя цензура на память о
выдающихся фигурах нашего народа» [Росбалт 14.06.08] (цитируются слова командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала И. Тенюха)), так и негативные коннотации: «Яценюк, на которого президент возложил миссию по спасению утопающего
большинства, ограничился предложениями общего характера» [Росбалт 24.06.08].
Использование дескриптора «части тела человека, внешний вид» позволяет журналистам российских СМИ передавать ироничное отношение к событиям: «…Женщина с
косой» сможет выйти к прессе, жалуясь, как ей мешают наводить порядок в стране…»
[Росбалт 24.06.08] (о премьере Ю. Тимошенко); «Война черной и белой косы» [Известия
12.02.09] (о появлении Инны Богословской в качестве новой соратницы главы государства); «…Их усилия [украинских силовых ведомств] направлены на сбор информации
и консультации. Пугать пиратов «мускулами» никто не собирается» [ВПК 15.11.05]
(о медлительности украинских силовых структур в вопросах освобождения граждан,
захваченных сомалийскими пиратами).
Детализирует метафорическую модель ЧЕЛОВЕК компонент процессы жизнедеятельности человека: «Никакие более или менее важные решения сейчас приниматься
не будут, поскольку непонятно, какой срок жизни отмерен правительству Тимошенко» [Росбалт 28.06.08]; «Агентура в окружении Ющенко выросла вместе с ним» [ВПК
07.09.05]; «Вернулась уже «каштановая революция» в свои берега или только уползла на
время, до третьего тура выборов?» [Российская газета 24.12.04].
Дескриптор степень родства, отличающийся высокой частотностью в советский
период [8], в современном российском дискурсе прессы занимает периферические позиции, позволяет апеллировать к общему историческому прошлому двух народов: «И очень
жаль, что наши русские братья не могут уяснить отсутствие реальной угрозы со
стороны Украины, подыгрывая зачастую потенциальному противнику» [ВПК 07.09.05].
Позитивная коннотация лексемы «братья» в интервью А. Скипальского, первого начальника военной разведки Украины, выступающего за создание военной мощи независимого государства, подчеркивает толерантность украинцев. Написание в кавычках передает ироничное отношение некоторых российских журналистов к идее равноправного
сотрудничества между двумя державами: «…Заявления «Газпрома», который обвиняют
то в недостаточной мягкости в адрес «братской» республики, то в беспомощности по
отношению к ее властям, оказались очень кстати» [Известия 22.02.09].
Среди наименований по аналогии с известными личностями доминируют метафорические названия Юлии Тимошенко: «Леди Ю понимает, что на фоне «провальной
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экономической политики» проще всего быстро «умыть руки», ни за что не отвечая»
[Росбалт 24.06.08] (аналогия с Леди Ди: сильная, ухоженная, не боится не соответствовать общепринятым представлениям); «Железную леди Украины победил грипп» [Труд
27.02.08] (параллель с Маргарет Тетчер). Материал «Военно-промышленного курьера»
(07.12.05) о визите министра обороны Украины А. Гриценко получил название «Украинский варяг в Москве». Метафоризация по названию древней народности позволяет
авторам создать некую аллюзию на прецедентный текст «из варяг в греки», что позволяет подчеркнуть определенный авантюризм украинцев, проявляющийся даже на уровне
высокой политики. Негативные коннотации имеют метафоры подгруппы, сигнификатами которых выступают медицинские термины. Часто используемая прагмема паралич,
имеющая негативное аксиологическое содержание, передает категоричность российских
масс-медиа в оценке украинского опыта построения государственности: «В настоящее
время страна находится на четвертом критическом рубеже, определяемом как паралич» [Комсомольская правда 02.08.08].
Анализируя российские газетные тексты, отметим, что особой популярностью у русских журналистов пользуется модель ВОЙНА. Метафоры ээтой группы создают впечатление, что в Украине постоянно борются за власть («Конечно, для соперников организуют
словесные дуэли» [Труд 22.02.08]; «Не стоит забывать, что в украинской политике наиболее выгодным в электоральном плане всегда был и остается принцип: «голосуют за…
тех, кого травят и увольняют, против кого борются и воюют» [Росбалт 24.06.08]), за
собственность («Бои за крупнейший нефтеперерабатывающий завод Украины… ведутся
на протяжении нескольких лет» [Эксперт № 20 / 2007]), с Россией – за газ («Президентам
удалось предотвратить газовую войну» [Труд 13.02.08], «Полное поражение Украины в
информационной войне признал и спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Он отметил, что имидж Украины испорчен в глазах европейского содружества» [Комсомольская
правда 08.01.09]), готова сражаться с пиратами за освобождение своих граждан («Украина
рвется в бой с сомалийскими пиратами» [Росбалт 04.06.08].
Детализируют тезаурус названия видов оружия («Необходимые 226 голосов «за»
уже есть. А именно, 175 «штыков» Партии регионов плюс 27 коммунистов» [Росбалт
24.06.08]), топонимы – наименования известных битв («Растиражированный сначала
пропрезидентскими СМИ тезис о «киевском Армагеддоне (или «Сталинграде») Тимошенко» воплощается в реальность: …среди соратников Юлии Владимировны потихоньку тает уверенность в успешном финале схватки с президентом, длящейся уже
несколько месяцев» [Росбалт 25.06.08], способы ведения военных действий («Сабельная атака команды Тимошенко сменилась продуманной осадой бригады Ющенко – Еханурова» [Совершенно секретно № 11/2005], «Заложив в бюджет 2008 года 20 млню
гривен на советские долги, Тимошенко сделала своими заложниками и Верховную Раду,
и президента» [Парламентская газета 17.01.08]).
К этой же модели относим использование тематических прагмем, позволяющих
подчеркнуть демонстративность, напористость отдельных действий украинцев: «Президентский марш Тимошенко» [Парламентская газета 17.01.08]; «Но раньше всех эта идея
приглянулась Донецко-Криворожской Советской Республике, призрак которой и возглавил нынешний парад украинских суверенитетов» [Российская газета 24.12.04].
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Метафоры этой модели позволяют создать впечатление, что украинцы находятся
в состоянии постоянной войны, отсутствия стабильности, предсказуемости. Тексты о
курсе евроинтеграции Украины, амбициозности политиков, отсутствии сильной власти
носят негативный (или ироничный) аксиологический характер.
Преимущественно негативные коннотации имеют и метафоры модели ПРИРОДА,
подчеркивающие отсутствие согласия, нежелание договариваться, жесткую политическую
конкуренцию: «Главный ястреб (по версии российских СМИ) прошедшего осеннего сезона
пускает голубя на церемонии инаугурации (23 января) на киевском Майдане» [Собеседник № 4/2005]; «Мутация украинского руководства» [Комсомольская правда 02.08.08];
«Но не будем судить о политических подоплеках этого террариума единомышленников»
[Частный корреспондент 15.08.08] (о расколе в лагере «оранжевых»); «Разброд и шатания
на партийной поляне должны охладить энтузиазм по поводу Украины у брюссельских
чиновников» [Российская газета 18.06.08]. Однако толерантность украинцев в российских
СМИ всегда имеет позитивные аксиологические характеристики: «Может быть, в их разнообразии – корень украинской демократии. Даже в борьбе видов победила свойственная
украинской культуре толерантность» [Совершенно секретно № 11/ 2005].
Имея достаточно высокую частоту использования, метафорическая модель ИСКУССТВО не отличается детализацией тезауруса, однако позволяет создавать экспрессивно
насыщенные образы: «Танцы на липовых пуантах» [Труд 04.03.08] (об организации
гастролей в Запорожье артистов из Киева, Харькова, Одессы под брендом Мариинского театра); «Три сценария отставки Тимошенко» [Росбалт 24.06.08]; «У этого сценария есть и другая сторона медали» [Росбалт 24.06.08] (о возможном разворачивании
событий во время парламентских выборов); «На поле битвы останутся два титана:
Леди Ю и Виктор Янукович..» [Росбалт 24.06.08]; «Или вообще не надо голосовать,
ведь ничего же не изменится, будет лишь бесконечное сюрреалистическое зрелище»
[Частный корреспондент 30.10.08].
Метафоры, сигнификатом которых выступают понятия МИРА ФАНТАСТИКИ, характеризуются высокой экспрессивностью, разворачиваются на уровне микротекста: «Живет в фэнтезийном мире, где благородные украинские эльфы сражаются со злобными
гоблинами-москалями»; «Современный президент Украины воспринимается как политический деятель, который старается вбить осиновый кол в химеру священной для
многих идеи братства восточных славян» [Комсомольская правда 02.08.08]. Как правило, такие тропы носят отпечаток авторской индивидуальности, глубоко субъективны.
Метафорическая модель СПОРТ представлена метафорами, ставшими традиционными
для дискурса прессы, не отличающимися оригинальностью: «Значит, в преддверии
президентской гонки, которая стартует с полной силой уже осенью текущего года,
крайне выгодно оказаться в роли «жертвы»» [Росбалт 24.06.08]; «Украинские гонки»
[Эксперт Волга № 20 / 2007] (о многолетней тяжбе по разделу мощностей Кременчугского нефтеперерабатывающего завода); «…Все рекорды побил нынешний год, когда вместо
обещанных 7,5 % к концу года страна ожидает 14,5 % инфляции. Почему правительство
«промахнулось» дважды?» [Известия 02.12.07].
На периферии метафорического моделирования находятся модели ОХОТА («Особенности национальной охоты за голосами» [Совершенно секретно 02.12.07]
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(подзаголовок материала о предвыборной борьбе в Украине содержит аллюзию на
прецедентный текст – название известного фильма «Особенности национальной охоты»);
РЕЛИГИЯ («Оранжевого апокалипсиса не получилось» [ВПК № 18 (85) 25 – 31. 05.05]),
ИГРА («В этом торге и могут пригодиться «газовые» козыри» [Известия 22.02.09]; «Блок
Литвина тоже не против поиграть в создание новой коалиции» [Известия 11.03.08]);
ТРАНСПОРТ («Разворот над Киевом» [ВПК 17.08.05].
Таким образом, метафорическое моделирование является эффективным средством
вербальной репрезентации ментальности в дискурсе прессы. Метафоризация характерологических черт украинцев в масс-медиа России происходит не хаотично, а на основе
стереотипов восприятия мира, характерных для носителей русского типа ментальности, что обусловливает субъективизм построения тропов. Актуализация определенных
моделей, аксиологическая маркированность метафор позволяют сделать выводы о тех
ментальных характеристиках, которые адресанты российских СМИ выделяют наиболее
полно: демократизм, толерантность, эмоциональность, напористость, индивидуализм.
Метафорическое моделирование репрезентует отношение говорящих к предмету речи,
стремление охарактеризовать политические, экономические, культурные события в
Украине по понятной большинству шкале ценностей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
Автор статті характеризує комунікативно-прагматичну ситуацію рекламного дискурсу, враховуючи залежність від неї вибору мовних засобів. Автор подає опис комунікативнопрагматичної мети мовця, комунікативних стратегій і тактик адресанта.
Ключові слова: рекламний дискурс, комунікативна ситуація, комунікативні стратегії і тактики.
The author of the article characterizes the communicative-pragmatical situation of advertising
discourse, considering dependence on it of a choice of language means. The autor describes the
communicative-pragmatical purpose of the sender, its communicative strategy and tactics.
Key words: an advertising discourse, a communicative situation, communicative strategy
and tactics.
Автор статьи характеризует коммуникативно-прагматическую ситуацию рекламного дискурсу, учитывая зависимость от нее выбора языковых средств. Автор
описывает коммуникативно-прагматическую цель адресанта, его коммуникативные
стратегии и тактики.
Ключевые слова: рекламный дискурс, коммуникативная ситуация, коммуникативные
стратегии и тактики.
Реклама є частиною життя сучасного українського суспільства. Вона вже виконує не
тільки економічні функції, а й активно впливає на формування системи цінностей, певних стереотипів поведінки, прагнень українців. Досягається все це насамперед завдяки
мові реклами, адже від якості мовного наповнення рекламного звернення залежить якість
впливу на реципієнта. Саме тому вивчення мови реклами, на наш погляд, є актуальним і
своєчасним. Останнім часом мову реклами, розглядають як рекламний дискурс.
Найбільш релевантним для нашого дослідження вважаємо таке тлумачення поняття
«дискурс» – комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої поведінки, що реалізується у певній соціальній сфері, має певні складники: соціальні норми, відносини, ролі,
показники інтерактивності тощо [1: 41-42].
Підкреслимо, що в дискурсі відображені не тільки мовні форми висловлювань, але
й емоційно-оцінна інформація, характеристики комунікантів, комунікативні наміри і загальна соціокультурна ситуація.
Загальною тенденцією сучасної лінгвостилістики вважаються тенденції відходу від
пошуків формальних ознак (вибір і комбінація мовних елементів) до встановлення психологічних, прагматичних засад, на яких формується специфіка стилю; доведено залежність вибору мовних засобів, способів, принципів їх стильової організації від комунікативної ситуації, типу мовомислення автора [2: 119].
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Таким чином, дослідження мовної організації рекламного дискурсу передбачає
попередній аналіз комунікативної ситуації рекламування, визначення комунікативнопрагматичної мети мовця, прагматичних засад створення рекламного дискурсу, що і є
метою нашої статті.
Основні елементи комунікативної ситуації:
- адресат й адресант (суб’єкт мовлення);
- об’єкт мовлення;
- комунікативна дія, що складається з мети, стратегій і тактик рекламного дискурсу.
Враховуючи те, що рекламний дискурс є частиною масовокомунікативного дискурсу,
визначаємо, що суб’єктом комунікативної дії є професійний мовець, адресатом – масова
аудиторія. Охарактеризуємо їх.
Суб’єкт дії виступає в ролі популяризатора, просвітника, інформатором, тому що
адресат не завжди добре обізнаний з об’єктом [2; 3]. Положення адресанта підвищується
за рангом: адресат не може проконтролювати інформатора і тому змушений приймати
повідомлення таким, як воно є. Свідомість наївного користувача мови (адресата) сприймає комунікативний процес саме як передачу інформації від одного реального комуніканта іншому (іншим). Створюється міфологізований образ адресанта.
Отже, перед пасивною аудиторією суб’єкт виявляється єдиним авторитетом, що забезпечує йому практично необмежену свободу дій. Таким чином, в основі прагматичної
ситуації рекламування не тільки глибинна різниця між суб’єктом та адресатом за співвідношенням обсягів інформації, але й комунікативна нерівність, зумовлена їх комунікативними можливостями.
Крім цього, не можна не враховувати, з одного боку, активну, зацікавлену позицію
комунікатора і, з другого боку, відносно пасивну, незацікавлену роль реципієнта. Саме ця
пасивність змушує творців рекламних текстів максимально інтенсивно використовувати
вербальні та невербальні засоби впливу на аудиторію з метою виділення свого повідомлення серед інших, привернення уваги адресата до товару чи послуги, що рекламується, викликання зацікавленості у ньому та спонукання до дії – придбання даного товару.
Тому активна позиція рекламіста втілюється у свідомому, цілеспрямованому відборі та
організації мовних засобів, у вмілому поєднанні лінгвальних та екстралінгвальних ресурсів. Належність адресата до тієї чи іншої соціальної групи, психологічні особливості
його сприйняття, тобто життєвий досвід, уявлення, переживання реципієнта та інше також беруться до уваги рекламістом.
Адресат у ситуації рекламування товарів представлений множиною «всіх потенційних споживачів» і при цьому не належить до кола спеціалістів-виробників товарів. Адресатна аудиторія є відкритою множиною, її слід описувати і як «всі, хто...», і – «кожний,
який...»; тобто дія реалізується з орієнтацією і на окремого представника множини, і
адресується «одночасно всім».
Можна говорити про масовість аудиторії адресатів як про суттєву характеристику
прагматичної ситуації рекламування. За цим аспектом названа ситуація схожа з прагматичною ситуацією, яка «стоїть» за публіцистичними текстами. Тому ця ознака є структуротвірною; завдяки їй вимальовуються структурні зв’язки рекламних текстів (насамперед із публіцистикою). Адже так, як і для засобів масової інформації, для реклами
198

характерна презумпція універсальності адресата: при комунікації через ЗМК вважається,
що будь-який адресат може знаходитися серед членів аудиторії [5: 12].
Незважаючи на те, що реципієнт – це масова аудиторія, до нього звертаються, як до
індивіда, як до добре знайомого, якому дається порада, рекомендація у придбанні того
чи іншого товару. Отже, цілком справедливе твердження, що поліадресатний за своєю
природою рекламний текст штучно фокусується на окрему особу [6: 35].
Але ж аудиторія реклами не є еквівалентом аудиторії ЗМК, тому що не вся аудиторія
реклами – це аудиторія ЗМК, і навпаки. Аудиторія реклами може бути потенційною (з
наміром чи без), реальною (з наміром чи без). [7: 13].
Вдала реклама задовольняє інформаційні потреби аудиторії щодо великої кількості
товарів на ринку. Природа і зміст інформаційних потреб глибоко пов’язані з усією життєдіяльністю людини.
Аналізуючи зміст інформаційних потреб і їхнє задоволення різними, у тому числі і
масовими, засобами спілкування, варто враховувати спосіб життя населення. Це дозволяє пояснити закономірності формування аудиторії реклами, а також причини неоднакової
ефективності використання окремих каналів інформації визначеними групами населення.
Якщо ефективність телебачення залежить від факторів нетрудової сфери, то звертання
людини до газет, журналів, книг пов’язано в першу чергу з характером їх професійної діяльності, статусом особистості, тобто з його трудовою сферою. Це зумовлює вибір цілей і
критеріїв ефективності реклами. Функції, що виконує реклама, виявляються різними для
різних груп населення в залежності від способу життя, інформаційних потреб аудиторії.
Об’єкт у прагматичній ситуації рекламування – це по суті опис привабливих для
адресата якостей (реальних та/або символічних). Ці якості виокремлюють об’єкт серед
об’єктів-конкурентів та акцентують увагу на нього. Рекламний текст обслуговує практично будь-яку сферу суспільної діяльності, і предметом реклами може бути будь-який
вид промислового товару, послуга, організація, досягнення науки та техніки, твори мистецтва, політичні діячі, засоби масової інформації та ін.
Функція об’єкта виявляється в передачі інформації про предмет реклами з метою
впливу на читача в напрямку зміни або зміцнення його позитивного ставлення до рекламованого товару або послуги, зміцнення довіри до торгової марки окремої фірми,
нагадування про товар або фірму.
Реклама має на меті пред’явити предмет реклами адресатові у найсприятливішому
для рекламодавця вигляді, у цьому полягає суть рекламної пропозиції. Наявність рекламної пропозиції, тобто стабільного, регулярно повторюваного компонента змістової
структури повідомлення, відрізняє рекламні тексти від текстів іншого типу. Спрямовуючи увагу людей на певні ідеї та повторюючи ключову інформацію, особливо, якщо вона
привабливо «упакована», спеціалісти з масової комунікації формують потенціал для
отримання споживачам бажаного рекламодавцям знання [8: 33].
Крім опису якостей рекламованого предмету, об’єктом рекламування можуть бути
мотиви споживача для придбання товару, адже існує думка, що людина «купує» не товар,
а красу, успіх, впевненість тощо.
Передана в рекламі інформація повинна задовольнити інформаційні потреби споживача, інакше вона не буде затребуваною. Крім цього рекламна інформація має задовольняти
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потребам соціального зв’язку, тобто координувати соціальну активність адресатів. Обсяг
повідомлюваної інформації повинен становити невелику порцію нового і додаватися до
вже відомого. Тобто «вписуватися» у стереотипи сприйняття, забезпечувати наступність у
формуванні громадської думки. Стереотип – це «стандартизовані спрощені образи якогось
явища, що існують у суспільній свідомості та засвоюються індивідом у готовому вигляді»
[9: 104]. Вдала реклама відбиває зразки масової культури, підтримує спільність соціальних
цінностей, спирається на фонові знання представників етнічної та мовної спільноти.
На індивідуальному рівні сприйняття об’єкт прагматичної ситуації рекламування
крім вищезгаданих інформаційної та соціальноінтеграційної функцій має ще функцію
особистісної ідентифікації. Тобто допомагає особистості підкріплювати індивідуальні
цінності, ідентифікувати себе з іншими представниками суспільства, отримувати відомості про моделі поведінки. Отже часто рекламний дискурс не тільки співзвучний із
масовими стереотипами, але й формує їх.
Комунікативна дія в ситуації рекламування постає як передача інформації про товар. Евристичність, відкриття нового, новини, подані за допомогою слова, складають
основу рекламної інформації.
В акті повідомлення інформація завжди визначена і обмежена, оскільки визначені
в інформаційному відношенні як адресант, так і адресат. Але ж при рекламуванні є невідомим обсяг спеціальних знань про предмет реклами адресатної аудиторії. Внаслідок
цього інформаційна порція не детермінована ні якісно, ні кількісно через відсутність
об’єктивного критерію відбору матеріалу. Крім того, комунікативно релевантні характеристики аудиторії залишаються невідомими, бо не визначаються ситуацією, а це означає,
що суб’єкт не має точки відліку при виборі способів комунікативної дії. Таким чином, ця
ситуація інформування залишається глибоко суперечливою. З одного боку, суб’єкт має
реалізувати комунікативну дію, повинен повідомляти, з іншого – комуніканти практично не мають точок перетину. Очевидно, у цьому разі поряд із завданням інформування
постає завдання встановлення та підтримки контакту з аудиторією, її переконування.
Саме тому дослідники визначають рекламний дискурс як аргументативний тип дискурсу
[10: 4]. До того ж спеціалісти з реклами зазначають, що реклама має поширювати інформацію в такий цікавий, оригінальний, характерний та переконливий спосіб, що споживач
неодмінно відреагував дією. Ця дія може виражатися в заповненні купона, відвідуванні
крамниці тощо [11: 36].
Однією із суттєвих відмінностей рекламної інформації від інформації нерекламного
характеру є її спрямованість на досягнення комерційних цілей, тобто цілей просування
рекламованого об’єкта на ринку. Як відомо, реклама сприяє досягненню таких цілей:
створює комунікативний вплив на цільову аудиторію, актуалізує та утримує об’єкт у свідомості адресатів, розширює знання про нього, сприяє покращенню думок адресатів про
рекламований об’єкт, переконує в його перевагах, формує та підтримує зацікавленість
в ньому, повідомляє про реальні або символічні переваги для адресатів і, таким чином,
схиляє до вибору саме цього об’єкта.
Головна прагматична мета адресанта рекламного дискурсу – виокремити об’єкт серед об’єктів-конкурентів та акцентувати (або навіть штучно сконструювати) його привабливі для адресата якості (реальні та/або символічні).
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Напевне, треба розрізняти стратегічну (названу вище) комунікативну мету і додаткові комунікативні цілі, без досягнення яких в рекламному дискурсі важко досягти головної. Додаткові цілі пов’язані з подоланням несприятливих умов комунікації, зумовлених
особливостями сприйняття такої інформації і ставлення до неї. Так, відомо, що реклама
сприймається, інтерпретується й оцінюється інакше, ніж інформація нерекламного характеру. Рекламістам доводиться переборювати неуважне ставлення до реклами, «уникання» рекламної інформації, відсутність зацікавленості в ній, упередження і недовіру
адресата. Серед несприятливих факторів каналу комунікації можуть бути названі відсутність безпосереднього контакту комунікантів, вплив на адресата конкуруючих рекламних повідомлень та інших потоків інформації, що провокують когнітивний дисонанс.
Мета, мотивація, обставини, досвід мовця є чинниками, що зумовлюють його комунікативну інтенцію – осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, який визначає внутрішню програму мовлення і спосіб її втілення.
На перший погляд, інтенціональність видається нелінгвістичним поняттям, радше
поняттям психологічним. Однак, в аспекті «намір – смисл, що передається, – дискурс
(текст)», це поняття зачіпає власне лінгвістичні аспекти [12]. Саме інтенція автора зумовлює комунікативну стратегію – комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення
комунікативної мети [13].
Комунікативна стратегія мовця полягає у виборі комунікативних намірів і розподілі
часток інформації за комунікативними складниками.
Комунікативна стратегія охоплює:
− вибір глобального мовленнєвого наміру (констатувати факт, поставити запитання, звернутися з проханням тощо);
− відбір компонентів семантики речення й екстралінгвальної конситуації, які відповідають модифікаційним комунікативним значенням;
− визначення обсягу інформації, який припадає на одну тему, одну рему тощо;
− встановлення співвідношення квантів (часток) інформації про ситуацію зі станами свідомості співрозмовників і чинником емпатії;
− визначення порядку комунікативних складових;
− налаштування комунікативної структури висловлювання на певний комунікативний режим (діалогічний, режим озвучення письмового тексту, прогнозу погоди або новин), стиль (епічний, розмовний) і жанр (поезія, анекдот, гасло, реклама). [14]
Отже, комунікативна стратегія – це частина комунікативної поведінки або комунікативної взаємодії, в якій серія різних вербальних і невербальних засобів використовується
для досягнення певної комунікативної мети, стратегічний результат, на який спрямований комунікативний акт. Стратегія – загальна рамка, канва поведінки.
Єдиної типології стратегій поки що не створено. Розрізняють два типи комунікативних
стратегій: власне комунікативну і змістову. Власне комунікативна стратегія – це правила і
послідовність комунікативних дій, яких дотримується адресант. Змістова стратегія – це покрокове змістове планування мети з урахуванням наявного «мовного матеріалу» (мовного
коду) в межах кожного ходу (кроку) в комунікації [12].
Що стосується стратегій у рекламному дискурсі, то дослідники (Ю.К. Пирогова,
М. В. Гусар) вважають, що слід виділяти змістову стратегію інформування. Ця стратегія
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регламентує вибір, структурування і подання у повідомленні (як у вербальній, так і в
невербальній частині) інформації про рекламований об’єкт, з метою його вигідного просування на ринку.
Крім того, авторам реклами доводиться долати перешкоди, пов’язані із сприйняттям
рекламної інформації: неуважність читачів, «уникання» рекламної інформації, відсутність зацікавлення в ній, упередження і недовіра адресата. Серед несприятливих чинників каналу комунікації називають також відсутність безпосереднього контакту комунікантів, вплив на адресата конкуруючих рекламних повідомлень та інших потоків інформації. Очевидно, що йдеться про користувача, який не шукає цілеспрямовано в рекламі
інформації про клас товарів, що його цікавить.
Таким чином, власне комунікативна стратегія в рекламному дискурсі спрямована на
організацію впливу рекламного повідомлення, тобто це стратегія привернення уваги [15].
З метою створення ефективного рекламного повідомлення частіше поєднують стратегії обох типів [16: 209].
Реалізації комунікативних стратегій сприяють комунікативні тактики – мовленнєві
прийоми, які дають змогу досягти комунікативної мети [12: 120]. Комунікативні тактики
виконують функцію способів досягнення обраної стратегії.
Комунікативна тактика, на противагу стратегії як загальній канві комунікативної поведінки, розглядається як сукупність практичних ходів в реальному процесі мовної взаємодії. Комунікативна тактика – дрібніший масштаб розгляду комунікативного процесу,
порівняно із комунікативною стратегією. Вона співвідноситься не з комунікативною метою, а з набором окремих комунікативних намірів.
Так, у рекламному дискурсі стратегія інформування втілюється через тактики:
− номінативну;
− тактику диференціації;
− ціннісно-зорієнтовані тактики;
− тактики констатації факту потреби;
− тактику присвоєння рекламованому об’єкту оцінних значень.
Аналогічно в рамках комунікативної стратегії привернення уваги можна виділити
наступні тактики:
− тактика узгодження мови і картин світу комунікантів;
− тактика підвищення розпізнання реклами;
− мнемонічні тактики, що дозволяють краще запам’ятати повідомлення або його
частину;
− аргументативні тактики (наприклад, тактика апеляції до авторитетів тощо);
− використання гумору;
− стратегії розподілу інформації між категоріями «більш / менш важливе».
Крім цього, часто за допомогою реклами здійснюється маніпуляція – різновид прихованого мовного впливу, спрямованого на досягнення власних цілей суб’єкта, які не збігаються з намірами або протиставлені бажанням та інтересам об’єкта впливу, при цьому
здійснюється контроль над свідомістю об’єкта за допомогою спотвореної, необ’єктивної
подачі інформації [Попова 3]. Маніпулятивний вплив здійснюється в першу чергу через
маніпулятивну стратегію, завдяки маніпулятивним тактикам:
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− заміна цілей;
− гра з мотивом;
− абстрактне порівняння;
− позитивно-оцінний тиск;
− апеляція до авторитету тощо [17: 13-15].
Отже, рекламний дискурс має долати протиріччя, закладене у прагматичній ситуації,
і використовує механізми, що обслуговують як інформування, так і підтримку контакту з
аудиторією. Створення дискурсу тут подібне до завдання з багатьма невідомими і дозволяє
говорити про нетривіальність породження рекламного дискурсу, його різноманітність.
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ЖАНРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕКСТІВ
ТУРЕЦЬКОЇ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ
Розглядається жанровий аспект турецької друкованої реклами. Здійснюється аналіз жанрової диференціації турецькомовного рекламного повідомлення. Дослідження
виконано на матеріалі рекламних оголошень сучасних турецьких періодичних видань, де
ми виділили в межах функціонального стилю жанри. Тематичний фактор – один з найважливіших для жанроутворення. Під час опису кожного рекламного жанру виходили із
особливостей жанрової цілеспрямованості, що визначаються комплексом специфічного
типового змісту, який констатує рекламні тексти.
Ключові слова: рекламний текст, мовленнєвий жанр, зміст, композиція, стилістичний аспект, функціональний стиль.
Рассматривается жанровый аспект турецкой печатной рекламы. Проводится
анализ жанровой дифференциации турецкого рекламного сообщения. Исследование
выполнено на материале рекламных сообщений современных турецких изданий, где
выделили в пределах функционального стиля жанры. Тематический фактор – один из
важнейших для жанрообразования. При описании каждого рекламного жанра мы исходили из своеобразия жанровой целеустановки, определяя набор специфического типового смысла, констатирующего рекламные тексты.
Ключевые слова: рекламный текст, жанр речи, содержание, композиция, стилистический аспект, функциональный стиль.
The article deals with the genre aspect of Turkish print advertising. There has been made
the analyses of genre specific to the Turkish advertising message. The investigation has been
made on the material of advertising messages of modern Turkish edition. We have allocated
genres within functional style. The thematic factor – one of the major for genre formations. In
the description of each genre we started with an originality genre purpose. It defines a set of
specific typical sense ascertaining advertising texts.
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Постановка проблеми й завдань дослідження. Вивченням реклами в тією чи іншою мірою займається цілий низка наук: лінгвістика, журналістика, соціологія, психологія, економіка тощо. Кожна наука аналізує рекламну діяльність за допомогою власних
методів. Центром уваги мовознавчого вивчення реклами є лінгвістика тексту. Як вид
текстової діяльності реклама почала досліджуватися порівняно нещодавно, але вже існує значна кількість праць російських і зарубіжних учених присвячених її лінгвістичній
дескрипції; незважаючи на це, стильовий аспект і жанрова диференціація рекламних
текстів залишаються мало дослідженими, тому вивчення текстів турецької друкованої
реклами є досить актуальним в наш час. Завданням здійснюваного дослідження є розгляд рекламних текстів відповідно їх жанрової належності.
Аналіз останніх публікацій і актуальність дослідження. Зацікавленість різними типами жанрів відродилась в 80 роки, а особливо у другій половині 90 років А.Вежбицька
[1], А.Г.Баранов [2], В.Є.Гольдін [3], М.Ю.Федосюк [4] та інші). Досить плідним стала
взаємодія цього напрямку із суміжними дисциплінами – прагмалінгвістикою, стилістикою,
риторикою, соціолінгвістикою, психолінгвістикою, лінгвокультурологією, лінгвістикою
тексту. Починають формуватися сучасні методики. Адже реклама має всі ознаки тексту,
а отже й жанрову належність; дослідженням жанрових різновидів рекламних текстів займалиь багато вчених І.А.Імшинецька [5], Т.В.Шмелева [6], В.Є.Гольдіна [3] та інші. Актуальність роботи зумовлена браком у сучасній тюркологічній науці наукових розвідок,
спрямованих на дослідження жанрових дефініцій турецького рекламного тексту.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є друковані турецькі рекламні тексти. Предметом дослідження в пропонованій статті є лінгвостилістичний аналіз
рекламних текстів за допомогою контрастивного аналізу в жанровому аспекті.
Мета дослідження. Метою є визначення жанрових особливостей в межах турецьких
рекламних текстів.
Основний матеріал і наукові результати дослідження. Передусім слід почати з висвітлення проблеми стильового статусу рекламних текстів. «Як відомо, одні вчені вважають, що рекламні тексти мають ознаки публіцистичного стилю, інші – декількох стилів –
публіцистичного, наукового, ділового, художнього, розмовного. Звичайно, все залежить
від вихідних теоретичних понять автора, від його розуміння стилю та його відношення
до тексту, проте незважаючи на значну кількість протиріч, що існують навколо стильової
належності рекламних текстів, слід визнати, що це питання поки що не отримало чіткого
послідовного вирішення, і рекламні тексти потребують спеціальних досліджень у парадигмі функціональної стилістичної теорії» [5: 47] Лінгвостилістичний аналіз рекламних
текстів спрямований на «визначення функціональних параметрів спілкування на основі
його одиниць – функціональних стилів» [7: 123]. Різноманітність типів висловлень, текстів, їх мовленнєвої організації обумовлена екстралінгвальними факторами. Основною
ознакою функціонального стилю є сукупність прийомів використання, відбору й поєднання засобів мовленнєвого спілкування в той чи іншій сфері суспільної практики [8: 134].
Функціональний стиль складається з двох аспектів: екстралінгвального й власне мовного.
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Стиль побудований за польовим принципом. Взаємодіючи, стилі впливають один на одного переважно в периферійній області. Рекламний текст є типовим прикладом взаємопроникнення стилів, що тим самим відображає стильову диференціацію і змішування
стилів одночасно. У той самий час «будь-який функціональний стиль реально існує лише
як сукупність жанрів» [9: 157]. Систему кожного функціонального стилю складають підстилі та жанри. Саме в жанрах реалізуються стилі [10: 214]. Оскільки рекламні тексти
містять специфічні ознаки підстилю мови реклами, вони мають істотні відмінності в
композиційному, тематичному й стилістичному аспектах, що саме й свідчить про жанрову диференціацію в межах підстилю мови реклами. За визначенням В.А.Салімовського
«стиль і жанр співвідносяться як загальне і особливе» [11: 159].
Поняття дефініції жанру сягає своїми витоками поетики Арістотеля. У теорії літератури, фольклористики й риторики дослідженню жанрового аспекту присвячені тисячі
сторінок, але в понятійний апарат лінгвістики термін входить в останні роки минулого
століття. Лінгвістичним – необхідним для осмислення будь-якого спілкування – робить це
поняття сприйняття жанру як явища мовлення взагалі. Сам термін «жанр» тлумачиться порізному: вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками... кодована організаційна форма використання мови,
як функціонально-структурний тип втілення мови, як узагальнена модель типового тексту
[10: 210]. На думку В.Н.Вакурова і Г.Я.Солганік: «Жанр – це відносно стійка композиційномовленнєва (композиційно-синтаксична) схема, що реалізує певне абстраговане відношення до дійсності, ступінь та глибину охоплення матеріалу та утворена відносно стійкими
з’єднаннями компонентів авторського мовлення, а також елементів авторського та чужого
мовлення [12: 50]». Звернемо увагу на лінгвостилістичний аспект визначення жанрів, адже
мова реклами розвивається на основі всіх відомих функціональних стилів мовлення. У
сучасному мовознавстві проблемі жанрів присвячено значну кількість праць [2; 3; 4; 5; 7].
У рекламних текстах часто вдало застосовують елементи різних функціональних стилів. Як можемо побачити із зазначеного вище, жодне визначення терміну «жанр» не дає
точного й чіткого переліку жанроутворювальих ознак, що свідчить про складність взаємодії різних жанрів визначення їх ознак. Оскільки мовна система жанрово індиферентна,
мовознавці почали активно вивчати мовлення, що відображується в жанрах. Загальноприйнятого тлумачення «мовленнєвого жанру» не існує тому, що це форма комунікативного процесу, яка не вивчалась у науці. Термін «мовленнєвий жанр» – одиниця мовлення
як системно організованої репрезентації мови, зразок ідеальної природи, що характеризується певним тематичним змістом, композиційною структурою [9: 87]. Поняття уведене російським ученим М.М.Бахтіним [13], який розглядав жанри як стійкі типові форми
висловлень, вироблені кожною сферою використання мови, що характеризується певним
змістом, стилем, композиційною будовою. У ракурсах сучасного мовознавства вчені не
визначились з остаточним єдиним тлумаченням поняття жанру і останнім часом почали
ототожнювати його з текстом, оскільки ще М.М.Бахтін співвідносив мовленнєві жанри з
висловленням, яке має такі риси, як завершеність, цільність і діалогічність.
Загальна теорія жанрів розглядає сукупність текстів охоплених цією категорією, які
історично формують єдність з подібними структурно-композиційними ознаками [14: 783].
У літературі, присвяченій рекламній діяльності, виявлені жанри реклами. У праці автор206

ського колективу (В.В.Ученова, С.А.Шомова, Т.Е.Грінберг, К.В.Конанихін) проведено розподіл на жанри друкованої реклами, радіореклами, варіанти телезвернення і основні види
зовнішньої реклами [15: 37]. Автори відзначають, що функціональна специфіка рекламної
жанрової «родини», його родові відмінності від подібних «родин» у межах науки чи художньої творчості – це спонукання на оперативно діючу реакцію реципієнтів, їх підведення до
необхідного рекламного вчинку: купівлі, голосування за певного кандидата, вибору конкретного видовища чи бажаного акту благодійності. Лідерство прагматичного становлення в рекламній творчості веде до активного залучення до цього процесу жанрових форм,
утворених у межах областей діяльності. Найбільш наполегливо до завдань рекламування
заволікаються жанри публіцистики» [15: 10]. Відомо, що жанри ідентифікуються різними способами. Один із найбільш відомих – за наявністю певної жанрової схеми, тобто є
послідовності інформативних компонентів, обов’язкових для тексту даного жанру. Жанри
реклами формуються в процесі розвитку рекламної діяльності.
Жанр конкретного рекламного тексту можна розглядати як результат послідовності актів вибору, що здійснюється адресатом на різних етапах формування тексту й обумовлених
цілою низкою об’єктивних і суб’єктивних факторів. Як зазначає В.Н.Орлова, інтенція, або
ціль мовця є найбільш суттєвою диференціальною ознакою жанру [16: 55]. Тобто цільова
спрямованість мовця – це передусім визначення типу відповідного стилю. Вибір жанру виникає на наступному етапі – на стадії орієнтування, планування втілення задуму, який адресат формує під впливом конкретних завдань певного виду спілкування, зокрема з урахуванням ситуації спілкування, яка визначається цілою низкою екстралінгвальних факторів.
Є.В.Шамсутдінова пропонує розмежування жанрів реклами відповідно критерію способу контакту учасників комунікації і умовно поділяє рекламу на три жанри: коротку рекламу (малий жанр), рекламне оголошення (середній жанр) і рекламну статтю (великий
жанр). Коротка реклама привертає увагу до предмета реклами й пропозиції. Оголошення
також привертає увагу до інформації, що рекламується і дає необхідну та достатню інформацію стосовно пропозиції предмета реклами. Рекламна стаття подає зайву інформацію про предмет реклами й пропозиції [17: 9]. Але ця диференціація не відображає в повному обсязі рекламні жанри, що існують. Згідно з думкою Д.Е.Розенталя і Н.Н.Кохтева,
«в рекламних цілях використовують майже всі публіцистичні жанри» [18:19].
Традиційним і найбільш поширеним рекламним жанром є оголошення, що виконує
такі функції: стимулювання збуту шляхом звернення до споживачів, оперативна інформація про зміни у сфері діяльності об’єкта реклами, формування думок і нових потреб,
утворення специфічного уявлення про об’єкт реклами тощо. Рекламне оголошення – це
платне, розміщене в періодиці рекламне повідомлення, що містить рекламний заголовокслоган, який у сталій формі відтворю суть і переваги комерційної пропозиції рекламодавця. Як правило, рекламне оголошення має чітку адресну направленість, містить ділову інформацію про головні властивості рекламованого об’єкта, який апелює до інтересів
споживачів, виявляє основний мотив для даного адресата. Головною ознакою рекламного оголошення є неособистий характер пропонування інформації. Рекламне оголошення – не стала форма; вона постійно поповнюється новими різновидами, тобто продуктивний жанр рекламного підстилю, який перебуває у постійному розвитку. Змінюються
прийоми, методи подання матеріалу, особливості жанру й уявлення про нього. Кожен
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рекламний жанр друкованої реклами містить внутрішні закони розвитку, породжуючи
нові форми. Адресант намагається відобразити головні й другорядні особливості рекламованого товару чи послуги.
У рекламному оголошенні інформативного типу використовуються переважно стандартизовані моделі презентації товару чи послуги, стилістично нейтральні мовні засоби, що позбавлені емоційного забарвлення й інформація лише про якості пропонованого товару, наприклад: «Gazimağusa». Gazimağusa Karakol bölgesinde, deniz manzaralı,
asansörlü, kiralık daireler. Tel.: 36689. – Квартири в оренду, в районі Газімауса Каракал з
морським краєвидом, з підйомником. Номер тел. 36689. У стислій формі подано простий
перелік зручностей квартир, які можливо орендувати та контактну інформацію. Одним із
розповсюджених рекламних жанрів є замітка, що є проявом суто інформаційного жанру.
Вона обмежується повідомленням про товари та послуги, які рекламуються, та характеризує товар чи послугу з різних сторін з повідомленням деталей. Перше речення містить
основну інформацію, його семантична структура насичена обов’язковими номінативними компонентами. Наприклад: Yeni Ericson GF 788. Dünya daha da küçülecek. – Новий
Еріксон GF 788. Всесвіт стане ще меншим. – Küçük boy, büyük performans. – Малий розмір, велика продуктивність. Sesinizin doğallığını koruyan en gelişmiş ses teknokojisi. – Найсучасніші звукові технології, що передають Ваш справжній голос. Uzun konuşma süresi. –
Довга тривалість розмови. Isteğinize göre oluşturabileceğiniz menü, kolay kullanım. – Меню
налаштоване відповідно Ваших потреб, легкий у застосуванні. Dört farklı renk. – Чотири
різних кольори. Подібні оголошення досягають поставленої мети – продавати товар, послугу завдяки чіткій послідовності основних аргументованих факторів. Якість пропонованого товару говорить сама за себе й не потребує додаткової оцінки з боку адресата.
Для товару чи послуги іншого призначення більш прийнятною є схема оголошення
інформативного типу, що дає відповіді на запитання: Що? Де? Коли? можна придбати, або Ким? Що? пропонується, наприклад, деякі рекламні оголошення промислових,
технічних матеріалів чи послуг супроводжуються цікавими слоганами й ілюстративним матеріалом з описом усіх переваг, якостей та контактною інформацією: Наприклад:
«Nexus» en iyi çözüm! Kaliteli ve ekonomik sarf malzemeleri Nexus’da. Müşterlerine her
konuda eksiksiz ve kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş olan Nexus, barkod etiketleme sarf
malzemeleri konusunda da zengin ürün çeşitliliği sunuyor. Her türlü ölçüde baskılı ve baskısız,
kağıt ve sentetik etiketler. Sarf malzemeleri konusunu çok önemli bir hizmet unsuru olarak
değerlendiren Nexus Servis ve Sarf Malzemeleri Satış Birimi, müşterilerine en uygun çözümü
uygun fiyat ve ödeme koşulları ile sunmaktadır. Arayın: 34568 – Nexus найкраще рішення! В
Nexus ви знайдете якісну й недорогу продукцію. Nexus, який має за правило девіз якісне
й бездоганне обслуговування своїх клієнтів, надає широкий вибір продукції. Етикетки
різних розмірів, клейкі й неклейкі, паперові й синтетичні. Переваги обслуговування,
надає своїм клієнтам найсприятливіші ціни, умови оплати. Дзвоніть: 3456. Основним
засобом експресії в оголошеннях інформативного типу є графіка. Методи утворення
яскравого оголошення за допомогою графічних засобів досить різноманітні й постійно
удосконалюються. Сюди відносяться шрифти, малюнки, фотографії та інші методи. Реклама нової моделі БМВ: BMW’de yaz kampanyası devam ediyor... Gel. Gör. Al. Git. 27.000
Euro. Çangar Motors Co.Ltd. Tel... – Продовжується літня кампанія в БМВ. Приходь.
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Дивись. Купуй. Їдь. Ціна 27000 евро. Товариство з обмеженою відповідальністю Чангар Моторс. Номер телефону: ... У тексті за допомогою шрифту виділені елементи для
привернення уваги клієнтів і спонукання їх до дії.
У рекламі товарів частіше використовуються інші типи оголошень (переконуючі),
в яких намагаються маніпулювати і впливати на покупця, щоб досягти основної мети –
продажу товару, створити емоційно привабливий образ товару, наприклад. Наприклад:
Star Kıbrıs’tan muhteşem kampanya. 1 GAZETE ALANA BİR KİTAP HEDİYE. Gazeteniz
‘Star Kıbrıs’ Türk ve Dünya edebiyatının birbirinden eşsiz eserlerini evinize taşıyor. İşte ilk
haftanın kitapları: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden seçmeler. Dede Korkut’tan seçme
hikayeler. Mevlana Mesnevi’den seçmeler. – Чудова акція від газети «Star Kıbrıs». Купуючи
1 газету – отримуєте книгу в подарунок. Ваша газета «Star Kıbrıs» принесе до вашої
оселі один з найкращих творів Туреччини та світової літератури. Ось книги першого
тижня: Евлія Челебі «Сеяхатнаме» вибрані твори. Деякі оповідання з Деде Коркута. Вибрані твори з «Мевляна Месневі». Адресата намагаються зацікавити подарунком та спонукати до купівлі газети. У наступному рекламному оголошенні описані всі найкращі
ознаки як практичні, так і якісні, що спонукають до купівлі й використання пропонованого продукту. «Nivea» Büyük bir devrim: Nivea mendil deodorant. Nivea’dan büyük bir
yenilik! Üçlü etki... Üstelik, pratik ambalajı ile her an, her yerde elinizin altında. Nivea’dan ilk
ve tek mendil deodorant. – Нова революція: Nivea ароматизована серветка. Найбільша новинка від Nivea. Потрійна дія...До того ж, практична упаковка. Завжди, скрізь під рукою.
Перший та єдиний ароматизована серветка від Nivea.
Розподіл типів оголошень має не класифікаційний, а швидше ілюстративний характер, оскільки в умовах реального функціонування оголошення різних типів перебувають
у тісному взаємозв’язку. Питання стосовно обсягу рекламного оголошення залишається
не вирішеним. У сфері реклами немає обмежень на кількість речень у тексті. З одного
боку, текст реклами має бути стислим, легко читатися й відтворюватися. Зважаючи на обмеженість вільного часу, люди не мають бажання читати рекламні тексти, що складаються з великої кількості речень та вишукувати суть рекламної пропозиції, тому адресант
намагається робити їх якомога простішими з погляду синтаксичної будови. Цим і пояснюється лаконічність інформативної реклами, обсягом текстів у середньому сто чи сто
п’ятдесят знаків, але може сягати тридцяти чи п’ятдесяти знаків, якщо рекламне повідомлення складається тільки із слоганів. З іншого боку, реклама продукції, що цікавить,
читається незалежно від його об’єму, наприклад: Uzun mesafe telefon görüişmelerinde,
«Maksimum Kalite, Minimum Tarife». – Послуги зв’язку на далеку відстань: Максимальна
Якість і Мінімальні Тарифи. Приклад інформативної пропозиції, що містить шістдесят
два знаки, у вигляді слогану. Наступний приклад без використання компресії: Televersal’in
dünya genelindeki profesyonel altyapısı ile ses kalitesini; teknik tecrübesi ve güvenilirliği ile
Zyxel ürünlerinin performansını beğeninize sunuyoruz. – Ми пропонуємо до Ваших послуг продуктивність Zyxel продукції з технічним досвідом та надійністю; якісний звук
з Televersal з професійною інфраструктурою, що відома у всьому світі. Інформативна
рекламна пропозиція, містить сто п’ятдесят три знаки.
Окрім рекламних оголошень різного типу в друкованих джерелах використовуються
й інші рекламні жанри: статті, кореспонденції, репортажі. Певної уваги заслуговують
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рекламні консультації та рекламні інтерв’ю, які представлені відомою особою, що значно
впливає на зацікавлення покупця, але вони більш об’ємні за кількістю знаків. Рекламна
консультація – це порада з боку фахівця відносно використання товару чи послуги, що
звичайно відповідь на запитання чи листи читачів. Рекламне інтерв’ю – це розповідь
компетентної особи про об’єкт реклами у вигляді діалогу між рекламістом й особою,
в якої беруть інтерв’ю. Тобто враховують реакцію реципієнта, знання цілей чи завдань
певного рекламного тексту, що й визначає саму специфіку будь-якого рекламного повідомлення у сфері мовленнєвих жанрів.
Таким чином, можемо констатувати, що для визначення того чи іншого мовленнєвого жанру потрібно окреслити його комунікативну інтенцію. Жанр відрізняється особливими, властивими йому сюжетними й стилістичними ознаками: сюжет, образні засоби,
структура, творчі прийоми, мова й стиль. Визначимо основні ознаки жанрової диференціації текстів друкованої реклами: 1) розрізнення за характером вираження, а саме стаття, консультація, оголошення, замітка, інтерв’ю, рецензія та репортаж відмінні в формах
подання інформації рекламованого товару; 2) відмінності в масштабах.
Перспективи подальших досліджень. Подальше дослідження різних аспектів турецького рекламного тексту допоможе з’ясувати інші лінгвістичні лакуни рекламного
тексту, що є завданням для наших подальших наукових досліджень.
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АСИМЕТРИЧНЕ СПІЛКУВАННЯ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКУ
КОМУНІКАТИВНОГО КОНТАКТУ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ
(на матеріалі української, чеської та арабської мов)
Розглянуто комунікативно-прагматичні особливості асиметричного спілкування ситуації початку комунікативного контакту. Увагу приділено й міжкультурному аспекту
асиметричного спілкування. Матеріалом дослідження є сучасні українські, арабські та
чеські художні фільми.
Ключові слова: ситуація початку комунікативного контакту, регістр дискурсу,
культурний контекст, мовленнєва стратегія ввічливості.
В статье рассматриваются коммуникативно-прагматические особенности асимметрической коммуникации ситуации начала коммуникативного контакта в межкультурном аспекте. Материалом исследования являются современные украинские, арабские и чешские фильмы.
Ключевые слова: ситуация начала коммуникативного контакта, регистр дискурса,
культурный контекст, речевая стратегия вежливости.
The article traces pragmatical peculiarities of Ukrainian, Syrian and Czech asimetric
communication as the register characteristic of discourse in cross-cultural aspect. The
materialis of investigation is based on Ukrainian, Syrian and Czech modern films.
Key words: situation of beginning contact, register of discourse, context of culture, speech
strategy of politess.
Живе усне спілкування, а саме: його початок – зустріч, зазвичай комуніканти детально не планують, не обдумують стратегії, тактики й засобів його втілення, ці знання є частиною комунікативної компетенції людини як представника певного етносу, соціальної
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групи, вікової категорії, складовою її апріорного досвіду, що реалізується у конкретному прагматичному аспекті. Для успішної міжкультурної комунікації недостатньо навіть
блискучого володіння мовою, успішне крос-культурне спілкування передбачає знання
та дотримання правил етикету – складової комунікативної компетенції певного народу.
Особливості спілкування того чи іншого народу у своїй сукупності є комунікативною
поведінкою [3: 164].Тому є важливим дослідити комунікативну поведінку українських,
чеських і арабських мовців у ситуації початку комунікативного контакту, зокрема за
умови наявності ієрархії між комунікантами. У дослідженні асиметричного спілкування
ситуації початку комунікативного контакту (ПКК) теоретичним підґрунтям визнається
те, що генеральною інтенцією ситуації ПКК, що коректується конфігурацією соціальних ролей та ситуативним контекстом, є встановлення контакту між мовцями. У свою
чергу, як відомо, початок і кінець контакту належить сфері фатичного, етикетного типу
спілкування, а етикет є експлікованою стратегією ввічливості. З погляду прагматики
міжкультурної комунікації, ввічливість є «тим системоутворюючим стрижнем, що допомагає зрозуміти логіку поведінки представників різних лінгвокультур, це національноспецифічна система комунікативних стратегій, спрямована на ефективне безконфліктне
спілкування» [2: 253].
Отже, категорія ввічливості є національно-етичною, що відображає певні правила
поведінки стосовно адресата. Окрім цього, ввічливість є категорією прагматичною, що
дає можливість встановлювати, підтримувати й завершувати комунікацію. С п р о бу є м о
на матеріалі 390 арабських, українських, чеських ситуацій ПКК, виділених з джерел – 11
чеських, 11 українських і 12 арабських сучасних художніх фільмів встановити лінгвопрагматичні особливості комунікативної поведінки українських, чеських й арабських
мовців у ситуації ПКК.
Асиметричним даний підхід уважає спілкування за наявності опозиції «вище-нижче»
соціальних ролей мовців, тобто спілкування Старшого й Молодшого, Молодшого й Старшого. Результати опрацювання матеріалу наводяться за типом спілкування (симетричнеасиметричне) конкретної етнолінгвокультури (ЕЛК), також проводиться зіставлення
вербалізаторів асиметричної ситуації початку комунікативного контакту (ПКК) у міжкультурному аспекті.
1.Українська етнолінгвокультура.
• Адресант старший (за віком, статусом). Тип спілкування – Старший-Молодший:
Привітальні формули ситуації ПКК «Старший-Молодший»: усі українські, чеські
та арабські привітальні формули виділені з сучасних українських, чеських й арабських
фільмів:
Акції: 6 формул, 8 фіксацій: Добрий день – 3; Добрий вечір; Доброго дня; Слава Йсу;
Сервус; Здрастуйте.
Реакції: 9 формул, 17 фіксацій: Добрий день – 4; Добрий – 3; Привіт – 2; Героям Слава – 2; Доброго – 2; Добрий вечір; Привіт-привіт; Слава навіки; Добридень.
Аналіз українського відеоматеріалу окреслює тенденцію – молодші мовці частіше
уживають гоноративні засоби ввічливості ситуації ПКК, ніж старші: 8 проти 48 акціальних формул. Відповідно, на 48 акціальних привітань молодших комунікантів, старші
комуніканти відповіли 17-ма реакціями, тобто 31 привітальна формула молодшого ко212

муніканта залишилась без відповіді, що лише свідчить про факультативність стратегії
ввічливості старшого комуніканта у асиметричній ситуації ПКК. Розглянемо приклади:
Ситуація ПКК №1У: вдома вітальня:
1.Адресант старший за віком і статусом: господар (45-50 років) – Добрий вечір!,
Я – Степан Васильович. (тисне руку, звертаючись до хлопця).
2. Адресат: гість, друг його доньки (20-25 років ) – Дуже приємно – Марк.
3. Третя учасниця розмови: господиня (40-45 років) – Галина Дмитрівна. Роздягайтесь, Марк! Сідайте до столу (тисне руку). Проходьте у вітальню.
(«Помаранчеве небо»).
Прагматичним контекстом даної ситуації є знайомство друга дочки з її батьками,
які вербальними і невербальними засобами налаштовують нейтральну, доброзичливу
тональность спілкування. Молодший адресат, уникаючи надлишковості, відповідає на
привітання висловленням мовленнєвого акту (МА) знайомства.
• Адресант молодший (за віком, статусом). Тип спілкування–Молодший-Старший:
Привітальні формули ситуації ПКК «Молодший-Старший»:
Акції: 9 формул, 48 фіксацій: Добрий день – 12; Добрий вечір – 5; Доброго дня – 4;
Слава Україні – 2; Всім привіт; Привіт; О, привіт; Слава Ісусу Христу; Доброго ранку.
Реакції: 7 формул, 10 фіксацій: Добрий день – 2; Доброго – 2; Добрий – 2; Доброго
дня; Добридень; Привіт; Навіки слава.
Домінантною формулою, зверненою до старшого за статусом комуніканта, є нейтральне привітання Добрий день, тоді як до старшого за віком мовця узуальною є формула Привіт, особливо це стосується ситуацій, коли мовці перебувають у родинних стосунках. Наприклад:
Ситуація ПКК №2У: кухня:
1.Адресант молодший за віком – син (20-25 років) – Привіт, тату!
2. Адресат – Старший (45-55 років) – Привіт, привіт, синуля, здоров і ти!
(«Леся+Рома»).
Наступна ситуація ПКК є прикладом розгортання конфронтативного дискурсу, ініціатором якого є старший комунікант, який ігнорує етикетні приписи, демонструє своє
негативне ставлення до адресата:
Ситуація ПКК №3У: біля дверей, дзвінок у двері:
1. Адресант молодший за віком і статусом – дилер (25-30 років) – Доброго дня!
2.Адресат: господар – (45-50 років) Знов! Та що ж таке!! Скільки можна?!! Надоїли вже!
(«Леся+Рома»).
2. Чеська етнолінгвокультура
• Адресант старший (за віком, статусом). Тип спілкування: Старший- Молодший:
Привітальні формули ситуації ПКК «Старший-Молодший»:
Акції: 7 формул, 14 фіксації: Dobrý den – 3; Ahoj – 3; No nazdar – 2; Dobré jitro – 2;
Dobrý večer – 2; Ahooj; Ahooj-čau.
Реакції: 10 формул 18 фіксацій: Ahoj – 4;Dobrý den – 3; Čau – 3; Čao – 2; A,a,a, dobrý!;
Helou; Vítejte, vítejte; No jo; Dobrý; Na shledanou.
Чеське асиметричне спілкування у ситуації ПКК вирізняє кількісна збалансованість
між привітальними гоноративними засобами Старшого й Молодшого: старші та молодші
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комуніканти вітаються приблизно однаково часто: 14 акціальних формул старшого – 22
молодшого мовців. Ще однією особливістю є те, що старші чеські комуніканти відповідають практично на кожне привітання молодшого адресанта: 22 акції Молодшого – 18
реакцій Старшого. Розглянемо приклади:
Ситуація ПКК №:1Ч: на балконі:
1.Адресант старший за віком: сусід (60-65 років) – No nazdar! Máte už po dovolené?Ну, привіт! Ви вже з відпустки?
2. Адресат: дівчина-сусідка (20-25 років) – Dobrý den, pane Geanu! Jo!- Добрий день,
пане Жане! Так.
1.No tak holka vodpočinutá, vopalená! Když se vrátí máma z Ameriky? – Ну, дівчина – відпочила, загоріла! А коли вертається мама з Америки?
(«Román pro ženy»).
Старший мовець починає комунікативний контакт формулою зниженої тональності,
демонструє інтерес до співбесідниці й бажання продовжити розмову. Молодший адресат
не виявляє взаємного інтересу до старшого мовця, а обмежується нейтральним привітанням й короткою відповіддю, проте старший мовець продовжує спілкування.
• Адресант молодший (за віком, статусом). Тип спілкування – Молодший-Старший:
Привітальні формули ситуації ПКК «Молодший-Старший»:
Акції: 7 формул 22 фіксації: Dobrý den– 16 Dobrý ráno; Dobré jitro; Dobrý večer; Ahoj;
Čau; Brý den! Brý den! Brý den!
Реакції: 5 формул, 7 фіксацій: Dobrý den– 3; Dobré jitro; Večer; Těbůh; Na shledanou.
Домінантною акціальною формулою є нейтральне привітання Dobrý den.
Ситуація ПКК №2Ч: на подвір’ї, старша сусідка розвішує випрану білизну:
1.Адресант молодший за віком: сусідка (30-35 років)- Dobrý den, paní Nováková (сміється)- Доброго дня, пані Новакова!
2. Адресат: її ворог-старша сусідка – Dobrý den! (неприязно)- Доброго дня!
1.To je dneska krásně! – А сьогодні так гарно!
2.Krásně, to jo! (холодно) – Так, гарно.
1.Překrásně! A máte nádherní bílé prádlo…– Чудово! І білизна ваша просто дивовижно біла…
2.No jo, jo…(розгублено) – Ну так, так…
1.Jako ze škatulky, jo... (обрізає мотузку) – Як із скрині, правда?
(«Zítra to roztoučíme, drahoušku»).
Релевантною прагматичною ознакою цієї ситуації, тобто соціальною домінантою,
що детермінує комунікативну поведінку її учасників, є міжособистісні стосунки комунікантів: сусідки давно ворогують між собою, змагаючись у способах завдання кривди
одна одній. Тому цей фрагмент дискурсу початку комунікативного контакту є непрямою
комунікацією: хоча його локуцією є привітання й фатична післяпривітальна бесіда про
погоду, ілокутивною силою цих висловлень є знущання й нанесення збитків адресатові. Привітальні формули й фатична бесіда у даному випадку виконують функцію «вишуканого знаряддя» знущання, погіршення міжособистісних стосунків, адже за такої
конфігурації соціальних ролей мовців (вороги) привітальні формули й фатична бесіда
є неузуальною. Непрямою є комунікація й тому, що є розбіжність між мовленнєвою по214

ведінкою адресанта (експліковано стратегії ввічливого початку контакту) та її невербальним вчинком, який завершив комунікацію (адресант обрізала мотузку й випрана білизна
впала на землю).
3. Арабська етнолінгвокультура
• Адресант старший (за віком, статусом). Тип спілкування – Старший-Молодший:
Привітальні формули ситуації ПКК «Старший-Молодший»:
Акції: 28 фіксацій, 11 формул: ’Ahlan– 4; ’Ahlīn– 5; Marħaban– 4; ’Ahlan ua sahlan!–
2; Masā’u ’l-ĥayr– 3; ’Ahlīn ua sahlīn– 2; Al-ħamdu lillah ‘ala salāma!– 2; Kīfak?– 1; Şabāħu
l-ĥayr!– 3; ’Ahlan ’аhlan– 1; ’Ahlan ua sahlan! ’Ahlan ua sahlan!–1 .
Реакції: 24 фіксації, 12 формул: Tulāqī-l- ĥayr!– 1;’Ahlan ua sahlan!– 6; ’Ahlan– 1;
Marħaban ’Ahlan ua sahlan!– 1; ’Ahlīn ua sahlīn– 1; Masā’u n-nūr!– 2; ’Ahlīn– 6; Şabāħu
n-nūr– 2 ;Şabāħu l-ĥayr!-1; ’Ahlīn fīka– 1; Uāllah yusallimuk!– 1.
Старші представники арабської етнолінгвокультури рідше розпочинають розмову
привітальними формулами, адже різниця між кількістю зафіксованих привітань старших
до молодших і навпаки, є суттєвою: 28 акцій старшого мовця проти 72 молодшого. Старші комуніканти або не розпочинають спілкування з молодшими першими або починають
розмову з інформативної частини дискурсу, і лише 28 арабських ситуації ПКК починалися згідно із загальними нормами спілкування, тобто привітальними формулами. Привітальні акціальні формули Старшого є переважно формулами нейтральної тональності.
Спілкування арабських мовців типу «Старший-Молодший» є «найбільш вертикальним»,
адже серед висловлень старших комунікантів, звернених до молодших, переважають
м’які та жорсткі директивні мовленнєві акти прохання, поради, погрози. Цікавим є те,
що для арабської етнолінгвокультури найважливішою соціальною детермінантою комунікативної поведінки є статус, а не вік адресата. Спілкуючись із молодшими за віком
комунікантами, мовці, як правило, використовують стратегії пом’якшення дистанції
спілкування, у розмові з молодшими за статусом комунікантами, навпаки, переважають
стратегії збільшення дистанції й свого соціального статусу за допомогою підкреслення
нижчого статусу мовця. Проілюструймо вищенаведене прикладами (приклади із сирійських серіалів; мовці спілкуються сирійським діалектом сучасної арабської мови):
Ситуація ПКК №1А: на вулиці біля службового автомобіля урядовця:
Адресант старший за статусом: урядовець (35-40 років)– Lak ’ulū! Ġasān! Šū ’anta
mā żalla ġašīm! Bas hallā lāħżata sayāratī?!! Yāllah ta’ bisur‘а, ta’aĥarnā! – Ей, шмаркачу!
Гасане! Як можна бути таким бовдуром! Що, перший раз бачиш мою машину?!! Та йди
бігом, ми вже запізнилися!
2. Адресат: його водій (30-35 років)– Ī-ī- ’ibn ‘ammī!- Так, так, мій кузене(букв.: син
мого дядька)!
(«’ABNA’U L-QAHR »).
У даній ситуації Старший, не намагаючись бути ввічливим, уживаючи пейоративні вокативи, МА директиву, принижує імідж свого підлеглого. Молодший комунікант, навпаки,
намагається виправити ситуацію за допомогою вокативу-регулятиву ’ibn ‘ammī! задля порятунку свого соціального статусу. Обидва мовці при зустрічі не вжили привітальних формул.
• Адресант молодший (за віком, статусом). Тип спілкування: Молодший-Старший:
Привітальні формули ситуації ПКК «Старший-Молодший»:
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Акції: 72 фіксації, 16 формул: Marħaban– 20;’Ahlan ’аhlan– 4; Ahlan ua sahlan!– 8;
Tafađđalū– 1;Tafađđal– 1; ’Ahlīn– 9;Yā mi’at ’ahlan ua sahlan!– 3 ;Şabāħu l-ĥayr!– 13;
Kīfak?– 3; Masā’u ’l-ĥayr– 2; Şabāħū– 2; ’As-salām ‘alaykum– 3 ’;Ahlīn ua sahlīn– 1; Yā sit
şabāħan– 1; Şabāħu l-uardi– 1.
Реакції: 39 фіксацій, 18 формул: ’Ahlan ua sahlan!- 4’;Ahlīn– 13; ’Ahlīn ’аhlīn– 1; Şabāħu
l-ĥayr!– 1; Şabāħu n-nūr– 5; Şabāħū– 1; Yusa‘id lī haźā şabāħ– 2; Ua ‘alaykum as-salām– 1;Kīfak?–
1; Şabāħu l-ĥayrāt!– 2; Uāllah yusallimuk!– 1; Uāllah yuradd ‘alayk– 1; ’Ahlan– 1;Şabāħan– 1;
Masā’u ’l-ĥayr– 1; Мi’atu ’ahlīn– 1; Uāllah yusallimu fīka– 1; ’Ahlan ’ahlan– 1.
Арабська ситуація ПКК (конфігурація соціальних ролей «Молодший-Старший»),
містить найбільшу кількість гоноративних вербалізаторів привітання. Тому для асиметричного спілкування вербалізатори ситуації ПКК виконують функцію експлікованих
засобів стратегії початку контакту й засвідчення своєї поваги, що формуються під впливом апостеріорних комунікативних смислів учасників комунікації, чим і пояснюється
частотність привітання молодших мовців.
Ситуація ПКК №2А: маленька продуктова крамничка:
1. Адресант молодший за статусом: продавець (45-50 років) – ’Ahlīn, ’Abū Niżār!
’Ahlīn, yā mi’atu ’ahlan ua sahlan!– Вітаю, Абу Назар! Радий бачити! Ласкаво прошу,
радий Вас бачити!
2. Адресат: заможний покупець (20-25років) – Šū? Kīf? Mā šī ħāl?!– Ну що? Як там,
нічого?(про гроші).
1. Ī-ī al-ħamdu lillah!! – Е-е, Слава Богу!!
(«’ABNA’U L-QAHR »).
Релевантною соціальною детермінантою комунікативної поведінки адресанта є високий статус адресата, що завітав у його маленьку крамничку бідного кварталу. Застосовуючи гоноративні вербалізатори-маркери стратегії ввічливості, молодший комунікант
демонструє повагу, підкреслює значущість візиту поважного гостя. Адресат у свою
чергу, користуючись перевагою старшого за статусом, не дотримується норм ввічливого спілкування, ігнорує привітання, розпочинаючи інформативну частину дискурсу, що
сприймається молодшим комунікантом як належне. Отже, особливість арабської ситуації ПКК типу «Молодший-Старший» полягає у тому, що старший комунікант застосовує
стратегії ввічливості факультативно, залежно від міжособистісних стосунків мовців, тоді
як для молодшого комуні канта гоноративні ввічливі засоби є обов’язковим компонентом
досягнення комунікативної мети встановлення контакту.
Отже, у ситуації асиметричного спілкування загалом гоноративні привітальні формули
найбільше використовують араби (163 фіксації), найменша кількість привітальних формул
зафіксована в чеській етнолінгвокультурі (61 фіксація). Середні показники загальної кількості привітальних формул української етнолінгвокультури (ЕЛК) – (83 фіксації). У ситуації
асиметричного спілкування українці та чехи використовують значно менше привітальних
формул як експлікаторів стратегії ввічливості. Спілкування зазвичай починається фатичними або інформативними висловленнями: мовленнєвими актами інтеррогативу, констативу,
експресиву тощо. Арабське асиметричне спілкування ситуації початку комунікативного контакту, навпаки максимально наповнене гоноративними етикетними засобами, частотним є
накладання або повторення привітальної формули задля посилення ефекту.
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У всіх досліджуваних ЕЛК молодші мовці вітаються частіше. Найяскравіше ця тенденція простежується в українській ЕЛК: старші комуніканти майже не вітаються першими (8 фіксацій). Це стосується і старших арабських комунікантів: 28 акцій старшого
мовця порівняно із 72 молодшого. Рівномірнішим є кількісне співвідношення між привітальними акціями старшого й молодшого мовців у чеській ЕЛК: 14 і 22 фіксації відповідно. Специфічним, порівняно з арабською й українською ЕЛК є те, що старші чеські
мовці майже завжди відповідають на привітання молодшого (22 акції і 18 реакцій). Арабські старші комуніканти не відповіли на 48 привітань молодшого (72 акції молодшого–24
реакції старшого), українці проігнорували 31 привітання (48 акцій молодшого–17 реакцій старшого). Зважаючи на ці дані, можна говорити про те, що арабські та українські
молодші комуніканти частіше використовують стратегії ввічливості, експліковані у гоноративних привітальних формулах; старші представники арабської та української ЕЛК
у ситуації ПКК використовують етикетні вербальні формули мінімально. Тому автор дослідження вважає, що асиметричне спілкування ситуації початку комунікативного контакту в українській та арабській ЕЛК є більш вертикальним, асиметричним порівняно
з чеською, де старший комунікант за допомогою гоноративних вербалізаторів зближує
відстань між комунікантами.
Універсальною тенденцією є те, що молодші мовці, на відміну від старших, відповідають майже на кожне привітання старшого адресата; найхарактерніше це явище для
представників арабської (28 акцій старшого–39 реакцій молодшого) та української ЕЛК
(8 акцій старшого–10 реакцій молодшого). Чеські молодші комуніканти менше дотримуються ввічливих прескрипцій і найменше відповідають на привітання старших (14 акцій
старшого–7 реакцій молодшого), що підтверджує нашу думку про менш асиметричне
спілкування ситуації ПКК для представників чеської ЕЛК.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
УДК 82.091

Приходько В.С.
(Ростов-на-Дону, Россия)
Исследование экранизации как проблема
литературоведения

The article deals with the problem of film adaptations viewed from the point of literary
research. As a kind of art today adaptation is the best way to represent the response a true
reader produces while reading a literary text. As it is stated by hermeneutics and aesthetic
of reception this response is the essence of the text’s existence, and changes in the way it is
perceived and interpreted. So the reader (often acting as a representative of a group or class
or a whole generation) puts his response into an adaptation, transforming the text’s motifs
and symbols, shifting the focus, changing the register or the type of narrative, filling in the
meaningful gaps in the text’s implied structure and deliberate rejection of particular themes
or plot lines. Tracing all these changes back we can acquire a new vision of the initial text
previously seeming so familiar.
Key words: film adaptation, aesthetic of reception, hermeneutics, interpretation.
Представлена стаття присвячена розгляданню феномену екранізації з точки зору
літературознавця. Фундаментальні характеристики екранізації засвідчують, що на
теперішній час вона є найкращим із взагалі існуючих засобом відбити митецьку рецепцію читача і майбутнього автора екранізації літературного твору; і з точки зору
герменевтики та рецептивної естетики цей відбиток надає тексту реального буття,
дозволяючи йому постійно поновлюватися в процесі актуалізації та інтерпретування.
За рахунок трансформування мотивної структури, змін у символіці та нарратuвах,
доповнення «змістовної недостатності» та значущого виключення цілих планів оригінального тексту екранізація надає можливість по-новому подивитись на давно знайомі
літературні твори.
Ключові слова: екранізація, герменевтика, рецептивна естетика, інтерпретування.
Книга и фильм. C самых первых дней существования кинематографа эта тема
вызывала ожесточенные споры. И не только среди специалистов. Любой зритель,
знакомый с литературным первоисточником, сопоставляет с ним экранизацию: от категорического неприятия экранной версии до признания за ней бòльших достоинств.
Очень редко можно услышать: «Именно так я все себе и представлял, читая эту книгу!»,
гораздо чаще: «Превосходный фильм. Но с книгой мало общего». Нередко экранизации
вызывают негодование литературоведов, доходит до формулировок вроде «надругательства над классикой». Не будет преувеличением сказать, что «экранизация за свою почти
столетнюю историю так и не заняла полноправного места ни в мировом кинематографе,
ни в мировой литературе» [1: 5].
© Приходько В.С., 2009

218

Если рассматривать данную проблему исключительно с эстетических позиций, очевидно, что литература не только ничего не потеряла в результате взаимодействия с кинематографом, но только выиграла. Хотя бы потому, что «…в процессе взаимодействия
кино с другими видами искусства … происходит взаимообогащение участников диалога…» [2: 10-11], в том смысле, в каком это предполагается в парадигме семиотики.
В данной статье мы попробуем обосновать значимость рассмотрения экранизаций с
литературоведческих позиций. Речь в данном случае не идет ни о заимствовании литературой кинематографических приемов, ни о популяризации литературной классики с помощью экранизаций (к счастью, она в этом не нуждается). Само по себе явление экранизации,
с точки зрения современной литературно-эстетической теории, затрагивает самые основы
бытия литературного произведения. Для того, чтобы уяснить его роль, необходимо начать
с обзора более разработанного направления: от литературы к киноискусству.
Кино сравнительно молодо, но сегодня в законности его притязаний на место в одном ряду с литературой, живописью, музыкой сомневаться не приходится. Тем не менее,
далеко не всегда признание его «полноценности» оказывается столь однозначным, несмотря на все его ошеломляющие успехи.
Поскольку считается, что «кино возникло как бы на пересечении других искусств»
[3: 422], с самого момента рождения ему пришлось отстаивать собственное своеобразие.
Неудивительно, что активное теоретическое освоение феномена киноискусства началось
непосредственно вслед за его возникновением: «пафос теоретических работ 20х годов был
в одном – утвердить и определить особое место кино в ряду других искусств» [4: 8].
Общим местом стало положение, что «кино – синтетическое искусство. Оно соединяет в себе свойства как временных, так и пространственных искусств» [3: 419], на основании того, что «в основе кинообраза, как известно, лежит звуко-зрительное сочетание»
[5: 12]. Поскольку такой подход приводил к утверждению «вторичности» кинематографа, необходимо было найти сущностный признак, который определил бы кино не как
искусственный синтетический конструкт, а живое, уникальное явление.
Таким ключевым элементом стало движение: «основными стойкими свойствами
киноязыка, отмеченными во всех работах от Балаша до Линдгрена, остаются: синтетичность, движущееся изображение, монтаж» [4: 10; 6: 5; 7]. В связи с чем, кстати, наиболее близким по духу к немому кино считается искусство танца, с его музыкальнопластической выразительностью [8]. Движение «имеет такое же значение для кино, как
цвет для художника, как слово для писателя» [4: 10], то есть «…мы можем найти кино
только там, где оно не есть видение и не есть речь» [9: 260].
Соответственно, уникален и эстетический эффект произведения современного киноискусства. В его основе лежит «документальность» или «физическая достоверность» [3:
404-405; 9: 123]. Прекрасно сформулировано это положение Андре Базеном: «Иллюзия
в кинематографе основана… на незыблемом реализме показываемого» [10: 178]. Многие
авторы приводят случаи наивного восприятия кинособытия, вызывавшего изумление и
ужас неискушенных зрителей. В этом заключается ««чудо» кинематографа, создающего
конкретно чувственный, зримый образ действительности» [4: 11]. Разумеется, кинореальность все же «не аналог реальности, а результат культурных конвенций» [5: 10]. И
все же, «каково бы ни было происходящее на экране фантастическое событие, зритель
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становится его очевидцем и как бы соучастником. <…> Мир кино предельно близок зримому облику жизни» [11: 295-296].
Это во многом проясняет суть отношений киноискусства и литературы. Литература – искусство универсальное и практически безграничное в своих возможностях. Нет
ничего, доступного человеку в переживании и в опыте, что не могло бы быть выражено
словом. Кино же использует изображение, звук, движение, чтобы вызвать эстетический
отклик в конкретно-чувственном переживании кинособытия. Они как бы «дополняют»
друг друга: «наглядное, физическое (экран), обладая гораздо большей силой воздействия, нежели воображаемое (книга), <…> препятствует многозначному, которое в природе своей лишено физических обликов» [12: 181]. А поскольку к моменту рождения
кинематографа литературой уже был создан богатейший мир образов и идей, от реализации такого потенциала просто невозможно было отказаться.
Экранизация декларирует свою связь с первоисточником. Неудивительно, что многие искусствоведы и режиссеры первой половины 20 века (такие как В. Б. Шкловский, Б.
Балаш, С. М. Эйзенштейн, Ф.М. Эрмлер, В.И. Пудовкин) относились к ней с предубеждением: ее «вторичность» могла распространиться на все киноискусство. Современные
исследователи также нередко относятся к экранизации скептически, считая, что сегодня
в большинстве случаев «экранизация представляет собой иллюстративный ряд к книге,
а режиссеру достается уже проверенная временем слава писателя» [1: 2].
Если в 1920-х годах литературоведы и кинематографисты вели ожесточенные споры
по поводу того, стоит ли вообще экранизировать литературные произведения [5: 20-23],
то сегодня, когда феномен экранизации на практике отстоял свое право на существование,
дискуссии перешли в другую плоскость: как избегать «плохих» экранизаций и создавать
«хорошие»? Критерий пытались искать в напрашивающейся аналогии с художественным
переводом, поскольку кино, как любой вид искусства, обладает собственным «языком»:
«по тем же причинам, по которым дословный перевод никуда не годится, а перевод
слишком вольный заслуживает, по нашему мнению, осуждения, мы считаем, что хорошая экранизация должна суметь воспроизвести суть и буквы и духа первоисточника»
[10: 137; 12: 188; 5: 20-23]. Однако, как известно, объективных критериев оценки соответствия перевода «духу» оригинала еще никто не обнаружил.
Единственно возможным выходом становится отказ от режима «поиска соответствия»
[9: 138], в крайнем варианте приводящий к утверждению, что «любая экранизация всегда
есть новый эстетический феномен, подчиняющийся своим внутренним закономерностям создания и существования» [13: 11; 12: 177]. Что здесь принципиально важно – это
перенос проблемы оценки качества экранизации из плоскости контакта двух искусств
– в плоскость кинематографа: вне зависимости от того, работали ли его создатели с
литературным источником или с оригинальным сценарием, хорошим или плохим может
быть только фильм сам по себе.
Положительная оценка фильма в таком случае характеризует его как состоявшееся
эстетическое событие, и только тогда его можно рассматривать в рамках взаимообогащающего диалога с литературой. Становится возможным проследить «обратное» направление: от фильма к тексту.
Интересен в этом плане вывод, сделанный автором одной из статей, посвященных
критике «современных экранизаций»: «Мы не знаем, чем в романе можно пожертво220

вать, а что необходимо сохранить <…>. И это значит, что в конечном счете мы не умеем
их читать» [1: 5]. Акцент на необходимости ЧТЕНИЯ первоисточника дает нам ключ к
определению отношения экранизации к литературному произведению, поскольку представление о чтении как особой форме активной эстетической деятельности уже давно
заняло прочные позиции в литературной теории в концепциях герменевтики и рецептивной эстетики.
Как известно, суть данного подхода – в применении концепции интенциональности мирообразующего сознания к проблеме бытования литературного произведения, которое рассматривается как результат диалектического взаимодействия между текстом
и читателем по выстраиванию смысла [14: x, 107]. У Гадамера понимание становится
«самовыражением интерпретатора» [15: 351], по определению Яусса, литературное произведение – это «партитура, рассчитанная на постоянно обновляющееся восприятие,
высвобождающее текст из материи слов и дающее ему реальное бытие» [15: 352].
«Фикциональные тексты, пишет Изер, не идентичны реальным ситуациям, они не обладают способностью адекватно отражать реалии действительности» [15: 59]. Литература оставляет простор для интерпретаций в силу принципиальной неполноты словесного
описания, наличия смысловых скважин. Вообще, «…пластическая сила слова … всегда
потенциальна…» [3: 421]. Изер отмечает тот факт, что «the written text contains a sequence
of aspects which imply a totality, but this totality is not formulated <…>. It is the reader who
must conceive the totality <…> it is in his mind that the text coheres» [14: 146-147]. У Яусса
«виртуальная структура текста нуждается в конкретизации ее реципиентом, чтобы реализоваться как произведение» [15: 90].
Следовательно, всякая зафиксированная актуализация и интерпретация обретает
ценность для литературоведческого исследования. Поскольку сущность кинематографа – создание иллюзии реальности (особенно при головокружительных достижениях
современных компьютерных технологий), он становится наилучшим из существующих
сегодня способов воплощения различных интерпретаций литературного текста: «Всякая
экранизация как творческий акт (от замысла до воплощения) есть частный случай общей
проблемы интерпретации» [16: 72; 5: 18, 27].
Любопытно, что здесь снова возникает аналогия с переводом, где автор перевода
воспринимается как интерпретатор исходного текста и автор нового [17]. Причем «…
акцентируется момент непереводимости, то есть то, для чего не может быть найдено
соответствия, – всякое сходство оказывается ущербным» [9: 139-140]. В своем анализе
фильмов Брессона О. Аронсон последовательно демонстрирует «радикальность, которая позволяет ему кинематографическими средствами обнаружить некоторую недостаточность классических литературных текстов» [9: 142-145]. Более того, «…литература
проявляет свою недостаточность, провоцирующую кинематограф на все новые и новые
экранные реализации классических произведений» [9: 172].
Именно такое понимание сущности экранизации позволяет кинематографистам говорить, что «только люди, плохо знакомые с природой кино, не знают, что самой тяжелой
изменой киноискусству <…> является слепая верность тексту литературного произведения» [4: 77]. То есть тот случай, когда субъект восприятия текста пытается отказаться
от активной интерпретации, отбросить то, что, собственно, и сообщает значимость его
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восприятию произведения, – субъективный характер этого восприятия, собственный горизонт ожидания [15: 108].
Итак, любая экранизация, обладающая полноценностью с точки зрения киноискусства, автор которой, являясь читателем по отношению к тексту оригинала, воспринимает свою задачу как активную творческую интерпретацию с опорой на собственный
эстетический и социально-культурный опыт, расширяет наше представление о литературном произведении и представляет, с точки зрения рецептивной эстетики, значительную ценность для литературоведения [12: 41, 45, 182].
В связи с такой постановкой проблемы необходимо иметь отчетливое представление о
специфике «автора» экранизации. Даже в случае авторского кино, когда мы говорим о фильме Тарковского или фильме Захарова (чьи экранизации являются прекрасным примером
творческой интерпретации), никто не будет отрицать активной роли сценариста, оператора,
звукорежиссера, художников, актеров и т.д. Более того, большинство специалистов однозначно утверждают, что совмещение хотя бы двух из этих ролей в одном лице скорее нежелательно (хотя и не без удачных исключений). Кино – продукт творчества коллективного. В этом,
кстати, заключается принципиальное отличие кино от анимации, где интерпретирующее
творческое сознание носит отчетливо индивидуальный характер, соответственно, потенциал
этого вида искусства в плане экранизации требует отдельного рассмотрения.
Обнаружив «коллективность» запечатленной в экранизации рецепции, мы уже сталкиваемся с тем, что «…экранизация есть явление не только узко кинематографическое,
но и социокультурное, общественно-психологическое…» [16: 72]. Еще более очевидным
проявлением этой особенности становится «функциональность» кинематографа: «…
экранный <…> интерпретатор первоисточника вырабатывает еще и установку на будущего зрителя – на более или менее массовую аудиторию…» [16: 72; 10: 141-142].
В итоге, «по-своему преломляя и интерпретируя литературные образы, кинорежиссер создает новый эстетический феномен. На пути этого преломления влияют своеобразие замысла режиссера, индивидуальность его и каждого члена творческой группы,
работающей над фильмом, особенности выразительного языка кино, своеобразие
экранизируемого материала, влияние эпохи, внешнего социокультурного контекста»
[5: 137; 13: 3]. Особое значение эти характеристики приобретают с точки зрения того
направления рецептивной эстетики, где акцент делается на социально-исторической
специфике восприятия текста как основе исторической рецепции смыслового потенциала произведения [15: 92]. В частности, Яусс отмечал необходимость «дополнить
формально-эстетический анализ историко-рецептивным подходом, учитывающим
социально-исторические условия существования искусства», «… вводя в сферу исследования читателя и общество» [15: 350-351].
Следовательно, «осовременивание» произведения в экранизации вовсе не должно
автоматически вызывать негодование, как, якобы, результат корыстного стремления «понравиться публике». Так, в недавних экранизациях романов Джейн Остен обнаруживаются весьма существенные расхождения с первоисточником (психологические установки и поведение персонажей типично для современности, а не для 19 века), однако это
лишь позволяет глубже проникнуть в суть произведения, реализованного в восприятии
читателя иной исторической эпохи.
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Чрезвычайно интересным случаем интерпретации является ярко выраженная кросскультурная рецепция, и чем глубже расхождение в культурном опыте текста и интерпретатора, тем неожиданнее может оказаться запечатленный в экранизации взгляд
на, казалось бы, знакомый текст. Прекрасный пример – экранизация «Идиота» Акиры
Куросавы: «роман <…>, прочитанный человеком иной национальной культуры, иной
общественной формации, оказался для него близким с точки зрения общечеловеческих критериев. Свое восприятие он выразил на языке кинематографа, выявив при этом
новые ценностные аспекты романа» [18: 69].
На наш взгляд, утверждение значимости рассмотрения экранизаций именно с позиций литературоведения само по себе является важным шагом. Большинство теоретических исследований, посвященных проблеме экранизации и попыткам «…представить «перекресток» смыслов, рождающихся в диалоге литературы и кино» [5: 5],
проводятся либо в искусствоведческом, либо в философском ключе [2; 8; 13; 18; 21;
22; 23]. Несомненно, проблема отношения фильма к литературному первоисточнику
разработана за многие годы очень тщательно, однако «возврат» к произведению происходит далеко не всегда, поскольку литературный оригинал сам по себе представляет
интерес именно для литературоведения.
В целом, обращение к экранизациям в поисках «нового взгляда» на произведение
уже не является чем-то неслыханным. Практическое применение данного подхода уже
достаточно давно привлекает внимание литературоведов [9: 174-188; 5; 12; 19; 20].
Неизбежно возникает проблема методологического характера, тщательная разработка которой, очевидно, еще впереди. Существует совершенно справедливое утверждение, что «киноязык выглядит настолько богаче и необычнее вербального языка, что,
пользуясь сравнением Эко, можно сказать, встреча с ним напоминает встречу двухмерного существа с третьим измерением» [5: 10]. Тем не менее, даже соглашаясь с постулатом о «внеязыковой» природе кино, мы вполне в состоянии нащупать точки опоры
для литературоведческого анализа, поскольку нас должно интересовать, что именно
высвечивает в тексте автор экранизации как читатель-интерпретатор литературного
произведения, что отбрасывает, что «вчитывает», иногда совершенно неожиданным образом. Принципиальная сопоставимость языка литературы и языка кино неоднократно
утверждалась такими теоретиками искусства как Б. М. Эйхенбаум, В. Б. Шкловский,
Ю. Н. Тынянов, Ю. М. Лотман, С. М. Эйзенштейн [5: 6].
Наиболее очевидным методом, равно успешно применяемым как к литературным
текстам, так и к фильмам, является мотивный анализ, поскольку «…экранизация
многосмысленного литературного текста удачна только в том случае, когда <…> на
экране остаются его мотивы, причем в таком изложении, которое открывает прежде
неведомые художественные значения» [12: 189]. Во многих случаях вполне адекватным
может оказаться мифопоэтический анализ или нарративный [9: 248-250].
Таким образом, у литературоведения есть все основания рассматривать экранизации
как одно из наиболее перспективных направлений, способное открыть новые измерения хорошо знакомых нам произведений.
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Скоробогатова Е.А.
(Харьков, Украина)

КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Стаття присвячена опису використання граматичної категорії істот/неістот у
поетичному тексті. Розглянуто випадки асиметрії лексичного та граматичного значення у слові. Описано актуалізацію категоріального значення при уособленні та при
співположенні грамем істот/неістот.
Ключові слова: істотність, асиметрія, лексичне та граматичне значення, співположення, поетичний текст.
The article deals with the description of the category of animation being used in poetic text.
The cases of lexical and grammatical word meaning assymetry are studied. The actualization
of category meaning while personalizing and co-positioning animated/inanimated grammar
units is described.
Key words: animation, assymetry, lexical and grammatical meaning, co-positioning, poetic text.
А.М.Пешковский называл замечательным тот факт, что в русском языке «существуют
особые категории одушевленности и неодушевленности» и что русский человек «в своем грамматическом мышлении все предметы мира делит на эти два разряда» [1: 291].
Проблема одушевленности / неодушевленности является, без сомнения, одной из наиболее запутанных проблем в русистике. Морфологи единодушны лишь в одном: сформировавшаяся к XVI – XVII в. одушевленность/неодушевленность выражена в языке
достаточно непоследовательно и имеет под собой как семантические, так и грамматические основания.
Если В.В.Виноградов называет одушевленность/неодушевленность категорией [2:
84], то А.Н.Тихонов относит ее к лексико-грамматическим разрядам [3: 214]. Критерием разграничения здесь служит обязательность (для категорий) или необязательность
(для разрядов) выражения значения морфологическими средствами [2: 84]. В.В.Колесов,
квалифицируя одушевленность как категорию, говорит о том, что она представлена в современном русском языке в незавершенном виде [4: 312].
© Скоробогатова Е.А., 2009
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Формально охарактеризован класс одушевленных существительных в современном
языке следующими морфологическими признаками: – совпадением формы винительного падежа единственного числа слов мужского рода 1 склонения: без друга (Р.п.), видел
друга (В.п.). При сохранении различий у слов мужского и женского рода 2 склонения на
-а, -я и 3 склонения женского рода: без сестры, без матери (Р.п.) – видел сестру, видел
мать (В.п.); – совпадением формы винительного падежа множественного числа с формой родительного падежа множественного числа как в мужском, так в женском и даже
среднем роде: без братьев, сестер, лиц (Р.п.), видеть братьев, сестер, лиц (В.п.).
Однако при использовании существительных в переносных значениях в речи проявляются противоположные тенденции: формальная, сохраняющая окончание, «привычное»
слову в основном значении (купить «Москвича» – вместо нормативного купить «Москвич»), и семантическая (обезвредить кулака, я знаю этого типа), причем в последнем
случае словоупотребление закрепляется в языке.
Возможности актуализации значения одушевленности связаны, во-первых, с использованием слов в переносных значениях, при олицетворении, во-вторых, с соположением
одушевленных / неодушевленных граммем. Вопрос о категориальной транспозиции при
олицетворении затрагивался Ф.И.Буслаевым [5: 408-410], А.А.Шахматовым [6: 459], А.М.
Пешковским [1: 291]. Последний объясняет транспозицию «психологическими» причинами «как намеренное о ж и в л е н и е (разрядка автора – Е.С.) предмета (загнать шара, найти гриба) или как колебание в понимании слова вследствие двойственности его значения
(смотреть на Марса, вылепить орла, качает барашков, кутала в соболь)» [1: 291].
Среди этих примеров мы видим как случаи олицетворения (оживления, по Пешковскому, – загнать шара), так и использование слов с основным значением живого
(одушевленного) в переносном «неодушевленном» значении. В последнем случае грамматические изменения происходят не всегда, часто возникает лексико-грамматическая
асимметрия, описанная в [7: 1-20]: слушать «Бориса Годунова» М.П.Мусорского; читать, «Даниэля Штайна» Улицкой. Хотя достаточно частотны и употребления читаю
«Робинзон Крузо», читаю «Даниэль Штайн, переводчик». Речевая вариативность позволяет воспринимать данные формы как равновозможные и стилистически нейтральные,
но только в подобных формульных сочетаниях.
Значительно часто употребление прямого и переносного значения трудного разграничить, и одна из причин этого – стабильность винительного = родительного у исходно одушевленных слов. Н.С. Поспелов считает, что «категория одушевленности более
устойчива в своем грамматическом выражении при переносном употреблении, чем категория неодушевленности» [8: 60].
Одни
На монетах изображают льва,
Другие –
Голову;
		
(О.Мандельштам. «Век»)
Случаи персонификации и связанные с ними изменения семантической и формальной одушевленности упоминаются в работах В.П.Григорьева [9: 66] и Я.И.Гина
[10: 32-65].
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Нам хотелось бы отметить, что суждение о противодействии в системе русского
существительного двух начал: грамматически формального и семантического (которое
предусматривает включение в класс одушевленных в зависимости от конкретного значения слова) [11: 95], – требует дополнения в том смысле, что первое начало на сегодняшнем этапе развития языка значительно активнее, сильнее. Это преобладание грамматического над лексическим наблюдаем уже в XIX веке.
Например, у Гоголя в повести «Нос» персонификация Носа не сопровождается его
грамматическим «оживлением» (В первой главе, где нос – еще предмет: «Он сунул руку
и вытащил – нос!..», далее «Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся» (Гоголь «Нос»), так же и в следующих,
где нос имеет предметное значение «Вы изволили затерять нос свой?» (Там же). Но и
персонифицируясь, нос приобретает грамматическую одушевленность лишь в сфере заместительной – местоимение кто заменяет что: «Если бы пропала пуговица, серебряная
ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть и кому же пропасть? И притом
в собственной квартире!..» (Там же). Нос превращается в господина, но не в области
грамматики существительного. В окончательном тексте винительный не вытесняется
родительным в отличие от черновых вариантов повести, которые описывает Я.И.Гин.
Разницу между семантическим и грамматическим отмечает уже А.М. Пешковский,
указывая причину «колебания в понимании слова вследствие двойственности его значения», причину, по мнению ученого, психологическую [1: 291].
Ф.М.Буслаев, анализируя случай «любил читать хороших стихотворцев: в пример на
русском, покойного Ломоносова и господина Сумарокова, как первых российского Парнаса светильников» (выделено Ф.М.Буслаевым – Е.С.), комментирует его как пример,
когда «название неодушевленного предмета, употребляемое приложением к названию
лица, может приниматься за имя одушевленного предмета» [5: 409]. Ученый приводит
примеры устойчивого переносного значения с морфологической меной слов у язык («ведут языка»), болван («знаю этого болвана»), мешок, пень. Мы можем продолжать список современным употреблением слова чайник в значении ’новичок, некомпетентный
человек’ («знаю этого чайника»), словом лопух в значении ’растяпа’ и рядом других,
повторяющихся в речи переносных употреблений.
Наблюдаем колебания в отборе граммем, связанных с осмыслением предмета как
живого или неживого, в поэтической сфере ирреального.
Здесь мы наблюдаем как грамматические изменения
Не время выкликать теней:
(Ф.И.Тютчев. «Из края в край, из града в град…»),
связанные с колебанием семантики, так и лексические мены. Последние могут быть
определены как связанные с повествовательным развертыванием сюжета. Например, в
«Борисе Годунове»:
Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред теплый труп младенца.
И чудо – вдруг мертвец затрепетал –
(А.С.Пушкин. «Борис Годунов»)
Свидетельство о чудесном инобытии младенца сопровождается его «грамматическим
оживлением»: замена грамматически неодушевленной лексемы (труп) грамматически
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одушевленной (мертвец) придает повествованию языковую убедительность. Гносеологические основания подобного выбора сформулированы А.Г.Нарушевич: «одушевленные
и неодушевленные субстантивы обозначают не столько живые и неживые предметы,
сколько предметы, осмысливающиеся как живые и неживые» [12: 64].
В современных текстах при контекстуальной персонификации морфологических изменений на уровне словоформы обычно не происходит:
Но вот набежавшая волна выбросила на берег блестящий кремень, каких еще не видали в этих краях.
– Здравствуй, дружище, крикнул он растрескавшемуся камню.
(Ф.Кривин. «Два камня»)
или
Восьмой День Недели с укором посмотрел на Календарь. – А все ты, папаша, виноват. Нет у тебя порядка.
(Ф.Кривин. «Потерянный день»)
В XIX веке отдельные случаи контекстной морфологизированной персонификации
встречаются:
Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?»
(А.Н.Майков. «Колыбельная песня»),
хотя и соседствуют с неморфологизированными переносами:
Спи, дитя мое, усни,
Сладкий сон к себе мани,
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла. (Там же)
Характерно, что в песенном народном употреблении эта строчка часто звучит «Солнце, ветра и орла». Перестановка слов и контактная локализация персонифицированного
ветра рядом с одушевленным орлом приводит к аттракции словоформ по признаку одушевленности.
В поэзии ХХ века обычно происходит замещение сочетаний с винительным словосочетаниями с родительным падежом:
Я спросил у месяца …
Я спросил у ясеня …
Я спросил у осени …
(А.Киршон «Я спросил у ясеня…»)
Предложная форма (спросил у кого?) замещает беспредложную (спросил кого?), использованную А.Н.Майковым. Сознательно или подсознательно автор уходит от морфологизации при олицетворении, избегая винительного падежа.
В стихотворении Н.С.Гумилева «Песня о певце и короле» персонификация песни и
даже контекстуально-семантический переход этого слова в разряд одушевленных происходит в связи с использованием нумеративного субстантивата трое:
По-прежнему тих одинокий дворец,
В нем трое, в нем трое всего:
Печальный король и убитый певец,
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И дикая песня его.
(Н.С.Гумилев. «Песня о певце и короле»)
Нормативно собирательные числительные сочетаются лишь с одушевленными (подчеркнуто Е.С.) существительными, называющими лиц мужского пола, либо лиц независимо от пола. (Асимметрия между формальной языковой и поэтической логикой налицо:
песня – неодушевленное существительное, певец убит, значит, во дворце один король. Но
поэт утверждает – трое.)
Одушевленность песни передана (выражена) не формально-грамматически –
падежной формой, а семантико-синтагматически: сочетанием с собирательным
существительным.
Художественная рефлексия, активизацию которой на рубеже ХХ – ХХІ веков отмечают исследователи, в отдельных случаях позволяет использовать окказиональную сочетаемость, разрушающую семантико-грамматическую асимметрию при олицетворении, но
такая сочетаемость обычно комментируется:
– Это ты про ветерки? – спросил я.
– Про ветерков, – тихо поправил Игнатик. – Они живые.
(В.Крапивин. «Мальчик и ящерка»),
что более характерно для прозаического, а не поэтического текста.
В поэзии нового времени мы наблюдаем тенденцию формализации одушевленности
как грамматической категории при достаточно активном использовании персонификации как семантического приема.
Сходная тенденция традиционно просматривается в конструкциях сравнения: при
семантическом уподоблении одушевленный и неодушевленный компоненты сравнения
сохраняют морфологическую самоидентичность:
Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса до Евфрата
Я привез тебе поклон.
(А.С.Пушкин. «Дон»)
Если на лексико-семантическом уровне происходит олицетворение реки, что грамматически выражено обращением и повелительным наклонением глаголов (Здравствуй,
Дон!; Приготовь же, Дон заветный, / Для наездников лихих / Сок кипучий, искрометный
/ Виноградников твоих// [Там же]), то морфологическая форма винительного падежа не меняется, выражая значение неодушевленности. Антропоморфное сравнение
только подчеркивает разницу: находящиеся в сильной стиховой позиции конца стиха и рифмы формы винительного падежа брата и Дон оказываются морфологически
противопоставленными.
Асимметрия по признаку одушевленности компонентов сравнения может, в свою очередь, служить основой стилистико-грамматической фигуры (параллелизма, хиазма

и под.):
И голубая полумгла
Вокруг как бабочка порхает.
Жених, как радостный костер,
Горит, могучий и прекрасный.
(Н.С.Гумилев. «Цветы поют свой гимн лесной…»)
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Перед нами грамматический хиазм: полумгла (неод.) сравнивается с бабочкой (одуш.),
а жених (одуш.) с костром (неод.)
Грамматический рисунок имплицитно актуализирует категориальное значение,
повышает фасцинативность текста, не нарушая при этом достаточно жестких грамматических норм, что происходит в случаях окказионального управления.
Развитие категории одушевленности как одного из языковых инструментов описания
мира в поэтическом языке идет в несколько в ином темпе и в ином направлении, нежели
развитие других именных категорий. При определенной семантичности этой категории
она гораздо в меньшей степени становится предметом поэтической рефлексии, чем, например, категории числа и рода или лица, времени и залога. Повидимому, это связано с
развитием олицетворения как языковой универсалии, и множественности приемов, сопутствующих олицетворению в тексте, – например, позиции обращения или семантизации рода при олицетворении, с одной стороны, и с другой, достаточно формализованной
системе падежных значений в русском языке и размытости семантики одушевленное
– ’живое’: наличию в языковой системе многочисленных случаев несовпадения (асимметрии) данных значений.
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Новик О.П.
(Харків, Україна)
ФЕНОМЕН ТРАДИЦІЇ
В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ

У статті розглядається феномен літературної традиції. Йде мова про складові
поняття традиція, шляхи її утворення в рецепції літературознавчої науки. Зіставлення дефініцій поняття «літературна традиція», виявлення схем передачі традицій дає
можливість унаочнити тяглість літературного процесу, показати обумовленість розвитку історії літератури циклічністю стилів.
Ключові слова: літературна традиція, шляхи передачі традиції
В статье рассматривается феномен литературной традиции. Для современного литературоведения, которое очень часто пользуется понятиями «традиция»,
«традиционный сюжет», «традиционный мотив» и т. п., остается актуальным определение парадигмы традиции в культуре и литературе, в частности, при исследовании
в истории национальной литературы определенных явлений, подтверждающих цикличность эволюции культуры. В докладе сделана попытка синтезировать дефиниции
понятия «традиция» в современной научной литературе и проследить пути передачи
традиции между литературными стилями разных эпох.
Ключевые слова: литературная традиция, пути передачи традиции
In article the phenomenon of literary tradition is considered. For modern literary
criticism which often uses the concepts «tradition», «traditional plot», «traditional motive»,
etc., there is an actual problem of definition of a paradigm of tradition in culture and the
literature, in particular. The author tries to synthesise a definition of concept «tradition» in
the modern scientific literature and to track ways of transfer of tradition between literary
styles of different epoch.
Keywords: literary tradition, ways of transfer of tradition
Історія розвитку вітчизняного письменства на сьогодні залишається недостатньо дослідженою, зокрема, таким аспектом, що потребує детального вивчення, залишається літературна традиція та механізми її дії в історії культури. Свого часу Дмитро Донцов у праці
«Де шукати наших історичних традицій» писав: «народ без традицій не живе, а животіє.
Коли втрачає свої, йому вбивають в голову чужі, бо не може жити ніяка людська збірнота
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без певних правил і наказів. Традиції – це панцир, який хоронить збірноту від ворожих
ударів, немов тіло вояка, що не дає йому охляти» [1: 28]. Понад те, автор зауважував,
що прив’язаність «до мови, віри, звичаїв, до ідеалів предків, їх моральних, релігійних,
політичних, економічних і соціальних догм, вистражданих і викутих в огні змагань і переказаних прадідами внукам, – це прив’язання є фундаментом нації» [1: 28]. Для сучасного
літературознавства, яке дуже часто послуговується поняттями «традиція», «традиційний
сюжет», «традиційний мотив» тощо, важливим залишається з’ясування парадигми традиції у культурі та літературі, а надто, якщо в історії національної літератури досліджуються
певні явища, що підтверджують циклічність еволюції культури. Спробуємо синтезувати
дефініції поняття «традиція», «літературна традиція» в сучасній науковій літературі та
простежити шляхи засвоєння традиції між літературними стилями різних епох.
Юрій Тинянов скептично ставився до поняття «традиція», оскільки вчений пов’язував
його зі «старою» історією літератури і вбачав у традиції елемент абстракції. Абстракція
невідворотно проявляється при зіставленні «одного або багатьох літературних елементів
однієї системи, в якій вони знаходяться в одному «амплуа» і грають одну роль, … з тими
ж елементами іншої системи, де вони знаходяться в іншому «аплуа», – в фіктивно єдиний,
такий, що здається цілісним, ряд» [2: 272]. Іншу точку зору висловлює Д. Чижевський. При
свідомому засвоєнні традиції, зазначав учений, новий текст стає власне її продовженням,
при підсвідомому засвоєнні – образом традиції. А. Нямцу теж вважає, що в усі часи проблема традиції в широкому і вузькому її значенні була принципово значущою та актуальною
для кожної національної літератури в усій різноманітності її художньо-публіцистичного,
філософського та морально-психологічного втілення і переосмислення [3: 13].
Багато вчених, зокрема, В. Плахов, Є. Шацький [4; 5] говорять про те, що в «сучасній
літературі ми маємо досить розповсюджене переконання про необхідність теорії традиції, проте не маємо такої теорії» [5: 208]. Є. Шацький посилається також на слова американського соціолога Е. Шилза стосовно того, що «особливість майже всієї сучасної соціологічної літератури – відсутність в ній аналізу природи традиції та її механізмів [Цит.
за: 5: 207]. І. Суханов, В. Плахов, Е. Маркарян, К. Чистов та інші в 60–80 роки розробили
кілька фундаментальних концепцій традиції, а в останні два десятки років проблема традиції та традиціоналізму вирішувалася різними способами залежно від конкретних релігійних та культурних ідеалів епох. Л. Сичова, І. Биченкова, аналізуючи традиції як об’єкт
соціогуманітарного пізнання, поміж дисциплін гуманітарного циклу, що висвітлюють
проблеми «життя» традицій, особливу роль відводять літературознавству. Це обумовюється вивченням стилів, жанрів, типових сюжетів, дослідженням традиційних прийомів
у творчості письменників тієї чи іншої епохи, і взаємопроникненням сюжетів однієї літературної традиції в іншу, побудова типології традицій окремих національних літератур,
вивчення трансформації традиційних сюжетів і мотивів літературної творчості на певному етапі та в історії літератури, дослідження проблеми виникнення письмової літературної традиції, закономірності її розвитку, взаємодії з фольклором та перекладом на мову
інших народів. Оскільки жанр, стиль виступають такими формами, що повторюються,
через які «перетікає» різноманітний матеріал, М.М. Бахтін слушно писав про літературні
жанри, що вони є «якимись твердими формами для відливання художнього досвіду… У
кожного з них є канон, який діє в літературі як реальна історична сила» [6: 448].
232

На думку В. Чистова, терміни «культура» і «традиція» в певному теоретичному
контексті синонімічні, чи, можливо, точніше, – майже синонімічні. «Термін «культура»
означає сам феномен, а «традиція» – механізм його фунціонування. Простіше кажучи,
традиція – це мережа (система) зв’язків теперішнього з минулим, причому за допомогою
цієї мережі здійснюється певний відбір, стереотипізація досвіду і передача стереотипів,
які потім знову відтворються» [7: 106]. За всю історію дослідження традицій, зазначає Сопов В.В. [8: 5–6], склалося три основні точки зору на феномен традиції. Перша
– апологетична (традиціоналісти, консервативні романтики); друга нігілістична, суто негативістська (просвітителі, раціоналісти, марксисти) і третя – компромісна, яку можна
означити як критичний традиціоналізм. Останньої точки зору дотримується більшість
сучасних дослідників традиційної проблематики.
В дефініціях традиції виділяють три основні напрямки. Напрямок, у якому робиться
основний акцент на змісті традиції, на об’єкті передачі (А.Б. Гофман, В.Д. Плахов, Е.С.
Маркарян та інші). Напрямок, що розглядає традицію перш за все як механізм або ж діяльність з передачі свого ж об’єктивного змісту (Ю. Левада, В.Б. Власова, І.В. Суханов
та інші.), можна схарактеризувати як комунікативістський напрямок, оскільки акцент в
ньому робиться на міжпоколіннєвій комунікації. Напрямок, що розглядає ставлення нового покоління, приємника традиції, до традицій попередників, його негативну або позитивну установку стосовно них (суб’єктивний напрямок, оскільки він робить акцент на
суб’єктах традиційних відносин і дій).
Традиція розглядається з одного боку, як певний завершений результат відносно сталих, загальноприйнятих, повторюваних способів, видів і методів діяльності, що утвердилися в суспільстві. З іншого боку, традиція розглядається в динаміці як процес, у цьому
випадку враховується її розвиток у системі суспільства в напрямку постійного якісного
удосконалення (як самої традиції, так і суспільства в цілому). Процесуальний характер
розвитку традиції найповніше відображує її діалектичний взаємозв’язок з таким соціальним явищем як новаторство [9].
Р. Вейман вказує, що традиція «не може бути ні виключно історичним, ні виключно
сучасним літературним явищем; вона охоплює і те, й те, встановлюючи взаємозв’язки
сучасного читача між отриманим нами за традицією результатом творчості минулих епох
(зразком) і його живою переробкою в сучасному світі» [10: 48].
В. Будний та М. Ільницький пишуть, що літературну традицію утворює «мережа опосередкованих національних і міжлітературних генетично-контактних звязків (сукупність
взаємозв’язаних спорідненостей і творчих контактів)» [11: 69]. Вчені говорять і про неоднозначне ставлення до традиції. Зокрема, Ніцшів Заратустра таврував культ традиції, а
Томаз Стернз Еліот у статті «Традиції та індивідуальний талант» (1919) стверджував, що
сучасність такою ж мірою коригує минувшину, якою минувшина скеровує сучасність, а
творче ставлення до спадщини пердбачає постійний живий діалог із нею [12 ].
Важливим етапом у формуванні ставлення до традицій у вітчизняному літературознавстві початку ХХ століття були праці Юрія Меженка щодо традиції. Поняття традиції
у Еліота засноване на переконанні, що «поза митцем завжди є щось таке, з чим він відчуває свою спорідненість, щось, чому він підпорядковує себе й офірує з надією заслужити
й здобути самобутнє місце» [12: 163]. Як зауважує Олена Галета, зіставляючи бачення
233

традиції у Еліота та в Юрія Меженка, традиція становить певний Абсолют, вічні цінності, звернення до яких забезпечує митцеві незалежність від тимчасовості та минущості
свого Я, наступність творчих поколінь, процесуальність творчості як надособистісного
породження. У Меженка ж подібні думки втілені у розрізненні абсолютного генія та генія
колективу, який породжений загалом (не як аморфною масою, а як певною впорядкованою синхронно і сформованою діахронно системою – нацією) і до нього ж апелює своєю
творчістю. «Врешті-решт, література спрямована на постійний пошук не стільки чогось
абсолютно нового, скільки на пошук вічного, неперехідного, тривкого. Динаміка традиції
забезпечується характером взаємодії між самою традицією і новаторством, між уже створеним і тим, що перебуває у процесі творення. Не лише майбутнє визначається минулим,
а й минуле визначається майбутнім, іншими словами, не тільки значення кожного нового
твору прочитується на тлі традиції, а й традиція змінюється під впливом новоствореного
мистецького факту. Для Меженка проблема співіснування традиції і новаторства постає як
проблема взаємодії двох психологій — колективної та індивідуальної. Лише у точці їхнього перетину можлива поява вартісного твору. Співвіднесеність із традицією є запорукою
існування твору не лише в моменті, а й у продовженому часі» [13: 9].
Виходячи з тези К. Чистова, що культура й традиція поняття до певної міри синонімічні, логічною виглядає й концепція Л.А.Софронової про парадигму історії культури
[14]. Авторка домінантними для історії культури називає парадигми людини, простору і часу. Спираючися на таку концепцію основних парадигм історії культури, можна
припустити, що дослідження традиції при порівняльному зіставленні двох культурноісторичних эпох (бароко і романтизму), і зокрема, пошуки традицій бароко в літературі
романтизму, передбачають, в першу чергу, можливість порівняння названих домінантних парадигм на різних рівнях тексту.
Дослідники зазначають, що літературна традиція є двоплановою, такою, що поєднує
історичне і сучасне, має два виміри. М. Шевчук так розшифровує двовимірність традиції:
«Це, по-перше, історико-хронологічний, що вибудовує загальний розвиток літератури у
часі, тобто встановлює часову послідовність. Другий вимір – це іманентна традиція, що
визначає літературу як «послідовність слів» (Н. Фрай), тобто складає внутрішні літературні аспекти традиції як спадковості, зокрема спадковості у використанні тем, мотивів,
художніх зображальних засобів» [15: 31].
Літературний процес зазвичай поєднує традиції та особисту творчість, оригінальний
талант письменника. Якщо особиста творчість поглиблює традицію, говорять про літературну еволюцію, якщо ж особиста творчість постає проти традиції, настає літературна
революція, яка часто породжує нові традиції. Романтизм, наприклад, часто називають
атрадиційним стосовно мистецтва класицизму, проте все ж він ґрунтується на впливах
попередніх епох, зокрема й барокової. Сам романтизм, в свою чергу, покладає початок
новій, романтичній традиції.. При розгляді ж літератури української, де класицизм не
набув такого яскравого вираження як у літературах європейських, можемо говорити про
бароковість української культури, про звернення романтичної літератури до витоків, до
фольклору, багато з форм якого пов’язані з бароковою епохою. Отже стосовно українського романтизму все ж можна обумовити, що в ньому встановлюються нові традиції
на використанні старих.
234

Ю.Тинянов у статті «Літературний факт» свого часу писав: «В епоху розпаду якогось
жанру він із центру переміщується на переферію, а на його місце із дрібниць літератури,
з її закапелків і низин випливає у центр нове явище» [2: 257–258]. Розвиваючи цю тезу,
Ф.Федоров робить узагальнення щодо літературного процесу, вважаючи його «безперервною історією переміщення тих або інших структур із периферії в центр та з центру
на периферію» [16: 21]. Рух цей, на думку вченого, здійснюється завдяки пародії і є свого
роду човниковим. Така особливість визначає ту обставину, що «при неперервному розвитку типів художнього мислення і типів культури вони укладаються на вищому рівні
узагальнення у два в певному сенсі антагоністичні утворення: з одного боку, античність
– ренесанс – класицизм; з іншого боку, середньовічне мистецтво – бароко – романтизм»
[16: 22]. Визнаючи, що Д.С.Лихачов надзвичайно точно і глибоко проаналізував процес
розвитку європейської культури на глобальному рівні, Федоров все ж не погоджується з
тим, що історія світового мистецтва являє собою берзперевну зміну двох типів культури
або двох типів стилів. «Суть у тім, – зазначає вчений, – що кожне з цих утворень характеризується більш-менш однаковим переліком, реєстром принципів, структур, більшменш однаковим матеріалом, набором формул …. Проте культура, будучи ідеологічним
феноменом, визначається не лише тією чи іншою структурою, а функцією, ідеологічною
роллю цієї структури; і в цьому сенсі бароко і романтизм, не позбавлені спорідненості,
репрезентують собою різні культури. Тут має місце лише рівність знаків, виокремлених
із системи, і тому позірна рівність, оскільки їх значення, що визначається певною текстовою системою і позатекстовим контекстом, суттєво відрізняється» [16: 22].
З думкою Ф. Федорова варто подискутувати, оскільки він доводить очевидні речі: і Д.
Лихачов, і Д. Чижевський, і свого часу Г. Вельфлін, не намагалися прирівняти стилі різних
епох, а зауважували про їх спорідненість і хвилеподібність розвитку культури. Надто ж це
стає зрозумілим, якщо зауважити, що й сам Ф.Федоров пише про «човниковість» руху літературного процесу. Д.С. Лихачов виокремлював групи стилів, відносячи при цьому бароко
до групи так званих «вторинних» стилів: «Ця вторинність створює певний відрив стилю від
строгих ідеологічних систем.. Вона пов’язана з появою ірраціоналізму, зростанням декоративних елементів, почасти дробленням стилю, появою в ньому стилістичних різновидів…
Це ж може бути відзначено і в бароко, яке в окремих своїх різновидах виражає ідеологію
Контрреформації (єзуїтське бароко, наприклад), і в інших – прогресивні віяння епохи. Це
стосується і романтизму з його різними ідеологічними різновидами» [17: 5]. Лихачов виокремлював і первинні та вторинні епохи. Вторинні епохи – це Середньовіччя, бароко, романтизм, символізм, модернізм. Первинні – ренесанс, класицизм, реалізм, соціалістичний
реалізм. Запропонована в дисертації М. Ольховик транскультурна концепція розвитку естетичного дискурсу українського мистецтва («від бароко до бароко») передбачає виокремлення феномену бароковості як такого, що набирає універсальних, метаісторичних вимірів
з точки зору «універсалізму», як однієї із найновіших філософсько-світоглядних парадигм
пан-європейського характеру [18: 3]. Циклічність та транс культурність розвитку мистецтва,
стилів безпосередньо взаємозв’язана з літературною традицією, і опозиційні, на перший погляд, епохи: барокова та романтична, можуть бути підтвердженням цієї тези.
Л. Софронова наголошує на тому, що виступивши проти раціоналізму Просвітництва,
відкинувши класицистичні канони, романтики звернулися до традицій бароко, з якими
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їх об’єктивно зближував характер світосприймання (криза філософії Просвітництва,
пов’язане з цим посилення релігійного первня, розвиток ідеалістичної філософії) [19:
10]. Посилення релігійної традиції у культурі того часу не заперечує і Є.Нахлік, оскільки
посилається на спостереження французького романтика Шатобріана, викладені останнім у
«Генії християнства»: «Християнство виявило подвійність нашої природи, показало суперечності нашого єства, оголило піднесені і ниці боки нашого серця… . Воістину християнство освітлює вир наших пристрастей сліпучим світлом; недарма саме його проповідники
зобразили сум’яття серця людського з найбільшою силою і жвавістю» [20: 321].
Очевидним є не лише формальний, але й духовний зв’язок двох, на перший погляд,
цілком різних епох. Поруч із зазначеними вище факторами, що впливають на постановку
та рішення проблеми дослідження барокової традиції в літературі українського романтизму, необхідно акцентувати на своєрідності української культури та великий вплив
саме барокової культури. Крім того, важливо й те, що письменники-романтики часто
виступали ще й дослідниками епохи козацької вольниці.
Необхідним при вивченні поняття «літературна традиція» є й дослідження традиційних мотивів, образів, сюжетів. Традиційний сюжет як структура, за визначенням Шевчук М. [21], у своєму інваріантному значенні містить прояви прив’язаності до певних
конкретно-історичних та національно-специфічних параметрів, що потребує спеціальних умов для його входження в національну словесність (при запозиченні) або в іншу
культурно-історичну епоху (при використанні національних традиційних сюжетів). У
цьому визначенні нас більше цікавить другий різновид – використання національних
традиційних сюжетів, як такий, що частіше зустрічається у взаємодії творів національної
літератури різних культурно-історичних епох, проте й питання запозичення літературою
українського романтизму традиційних сюжетів та образів із інших літератур епохи Бароко теж залишається актуальним. Зокрема, йдеться про перекладну літературу ХІХ століття, яку вводили в українську культуру письменники-перекладачі, (наприклад, наповнені
бароковістю твори Шекспіра).
М. Шевчук пише, що засвоєння традиційних структур національною літературою
«передбачає їх пристосування до: національної літературної традиції в її іманентному
хронологічному триванні; авторської творчої фантазії; текстовості як фіксованості повідомлення та контекстовості як включення в дискурс» [15: 31]. Окрім того дослідниця
зауважує, що перераховані чинники існують у неподільній єдності і визначають процеси
трансплантації традиційного сюжету при включенні його в поле національної літератури
оригінальним авторським зусиллям. Отож для виокремлення барокових традицій в українській романтичній літературі важливим буде й дослідження можливих проекцій інших
національних літератур у текстах вітчизняних письменників (наприклад, впливи німецької літератури на романтизм у Юрія Федьковича), впливи перекладів творів зарубіжних
барокових авторів українськими письменниками-романтиками тощо.
Важливим для формування національної літературної традиції виступає і явище трансплантації, яке у літературній компаративістиці розуміють як «запозичення певного трансплантанту (жанру, стилю, ідеї, теми, сюжетної схеми, персонажа, поетикального засобу)
для дальшого його розвитку…, яке передбачає, як правило, подальше культивування трансплантанта, творення нової літературної традиції в національному письменстві». [11: 72].
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Розглядаючи діалог світової літератури і національної традиції, М. Ласло-Куцюк
прагне «виявити ту велику національну традицію, яка викристалізовуючись поступово
саме в процесі взаємодії власного і чужого, поклала свій відбиток на всі запозичені ззовні елементи, підкоряючи їх єдиному внутрішньому процесові розвитку літератури». Внаслідок існування такої традиції, як вважає авторка, зв’язки стають обопільними, «чужий
зразок впливає на розвиток національної традиції, а національна традиція приводить в
свою чергу до нового «прочитання» чужого зразка, до виникнення інтертекстуальних
зв’язків діалектичного характеру, до виникнення якісно нової єдності власного і чужого»
[22: 237]. Вдалою в цьому контексті видається схема Ігоря Качуровського, на підставі
якої, як зазначає В. Будний [11: 69], можна визначити аспекти встановлення зв’язку між
двома письменниками. Схема складається з таких шляхів взаємодії: присвята власних
творів; згадування (у художніх творах, статтях, листуванні: а) імені автора; б)його творів
(у цьому разі можна говорити про зв’язок як у плані позитивному, так і негативному);
цитування: а) в епіграфах; б) у тексті, в) ремісценції (у вузькому значенні); ґ) архітектоніки; наслідування: а) стилістичні, б) жанрові, в) у галузі формально-технічних засобів;
звернення до тих самих чи подібних: а) мотивів, б) ситуацій, в)сюжетів, г) персонажів;
переспіви; переклади (добровільний вибір матеріалу майже завжди свідчить про певну
симпатію перекладача до перекладеного твору); поза властивою художньою творчістю
лишаються: а)статті, рецензії та есе про певного автора, б) публікація або редагування
його творів (якщо це внаслідок вільного вибору).
Вочевидь, усі перераховані вище шляхи взаємодії авторів і текстів є важливими для
формування і побутування літературної традиції, проте слід зауважити, що найчастіше взаємодія між двома письменниками відбувається змішаним способом, а традиція формується внаслідок впливу багатьох чинників. Літературна традиція служить водночас і засобом
збереження національної культури, і ґрунтом для формування в ній нового, отож може
розглядатися в різних ракурсах. Одна із таких проблем, що потребує подальшого вивчення,
– механізми побутування літературної традиції між різними стильовими епохами.
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ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНІ РЕФЛЕКСІЇ В КРИТИЦІ М. ВОРОНОГО:
НЕОРЕАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР
У статті досліджується критичний погляд М. Вороного на рух нового реалізму
на початку ХХ століття. Окрім початкових теоретичних міркувань про нові форми
художності, які знайшли відбиток у своєрідному «маніфесті» українського модернізму та мистецькознавчих працях, увага приділяється більш зрілим філософсько© Рева Л.В., 2009
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естетичним розвідкам митця з приводу творчості В. Винниченка та розвитку драматургічного мистецтва. Аналіз дослідження концентрується на основних засадах
літературно-цілісної концепції неореалізма, яку М. Вороний виклав не початку ХХ
століття.
Ключові слова: неореалізм, творчий пошук, естетичний експеримент.
В статье анализируются критические взгляды Н. Вороного на развитие нового
реализма в начале ХХ века. Исследовательское внимание обращено на теоретические
размышления критика, которые нашли отражение в его своеобразном «манифесте» украинского модернизма и искусствоведческих статьях. Более детально рассматриваются статьи, в которых дан анализ творчества В. Винниченко с позиций
новых приобретений реализма. Рассмотрена философско-эстетическая концепция
неореализма, предложенная Н. Вороным в статье о драматургическом искусстве.
Ключевые слова: неореализм, творческий поиск, эстетический эксперимент.
The article deals with the critical approach of N.Vorony to the development of new
realism at the beginning of XX century.
Keywords: neo-realism, creative search, aesthetic experiment.
Під знаком модернізму минуло ХХ століття в українській культурі. Про «модерну» писали різні митці, серед яких ім’я Миколи Вороного. Хоча він не був теоретиком модерністського мистецтва, однак, в своїх критичних роздумах висловив власні
думки, які викликають певну цікавість з приводу вивчення своєрідності експериментувань в художній літературі початку ХХ століття.
Слід зазначити, що М. Вороний не уживав слово модернізм і уникав його термінологічного визначення. Можливо це пов’язано з негативним відношенням кола
народників до нового руху в літературі, який приніс розкол в її мистецькі ланки. Відомо, що з появою нової естетики в творах О. Кобилянської, Г. Хоткевича та багатьох
інших українських митців, а також і М. Вороного, порушились плани народників,
які проголосили напередодні ХХ століття (в 1898 році) про початок «відродження»
в українській літературі, який цілковито пов’язували з традиційною творчою естетикою в художній практиці. Автори-новатори не входили в плани народників, а тому
вони нестримно критикували всілякі модерністські спроби, вбачаючи в інтенціях нових авторів (які, до речі, були дуже пов’язані з ідеями народників, так само, як і М.
Вороний) прагнення змінити характер культури, що сприймалося як загроза цілям та
ідеалам народницького руху.
Сам М. Вороний не відносив себе до модерністського напряму. Однак, його ім’я
пов’язують із створенням маніфесту українського модернізму. Сталося це після виходу його «Українського альманаху» в 1901 році, який за формою становить листзаклик, а за змістом – звернення до митців з приводу створення нової вітчизняної
літератури. Саме цей компонент відіграв значну роль для С. Єфремова, який в статті
«В поисках новой красоты» назвав заклик маніфестом модернізму. Більше того, ім’я
М. Вороного, після виходу в Одесі в 1903 році його альманаху «З-над хмар і долин»
почали пов’язувати з початком розвитку українського модернізму.
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Явні протиріччя критичних поглядів на літературно-культурну спадщину М. Вороного і суперечливий характер його індивідуальної творчої думки, викликають певну наукову цікавість. Тому в дослідженні ми звернули увагу на літературно-культурні
рефлексії М. Вороного, який намагався відобразити роздуми про динаміку розвитку
літератури, емоційно осмислюючи нові духовні цінності епохи. З цього приводу виникає ряд питань. Як М. Вороний ставився до нових експериментаторських завдань, які виникли на початку загальновизначеної модерністської доби? Чи розумів він різновекторність руху нового мистецтва? Чи помітив нетрадиційні риси нового художнього пошуку?
І, нарешті, чи звернув увагу М. Вороний на розвиток нового реалізму, або (вдаючись у
пошуковий аспект зазначеної теми дослідження) неореалізму?
Свого часу С. Павличко зауважила, що в порівнянні з Лесею Українкою та О. Кобилянською «Вороний – постать значно меншого масштабу. Однак саме він зробив спробу структурувати новий напрям»[1:106]. Дослідниця вважала, що в заклику М. Вороного до свободи
творчості «вперше відкрито прозвучала вимога творити сучасну, незакомплексовану ізоляціонізмом, минулою традицією чи будь-яким політичним покликанням літературу» [1:106].
Слід зазначити, що з виходом «Українського альманаху» М. Вороного в Україні
з’явилися перші теоретичні міркування щодо складних стильових тенденцій розвитку
літературної творчості. В дискусіях навколо заклику висловлювались різноманітні точки
зору з питань про «чисте мистецтво» та з приводу новаторських пошуків молодих прозаїків. Насамперед зверталась увага на проблему естетичності. Адже ледь не головною
метою художньої творчості, на думку М. Вороного, є увага до естетики твору, до якого
він закликав: «На естетичний бік творів має бути звернена найбільша увага» [2:472].
На наш погляд, необхідність естетичних переорієнтацій, як в українській, так і в російській літературі(компаративність виходить із тексту заклику про друкування руськоукраїнського альманаху: «Час вже і галицьким русинам брати більшу участь в українських виданнях, за російським кордоном!» [2:472]) постала внаслідок тісних контактів з
Європою. Усвідомлюючи рух нових тенденцій в літературі, автор закликав митців «уникати творів грубо-натуралістичних, брутальних», а звернути увагу на оригінальність «з
незалежною свобідною ідеєю, з сучасним змістом... де б було хоч трохи філософії» та
«клаптик ... далекого блакитного неба» із «незглибною таємничістю» [2:472]. Помітно,
що художня творчість за висловом М. Вороного складається із основних структурних
компонентів: оригінальність, свобода, філософія. Зазначені риси відповідають теоретичному погляду сучасної критики на неореалізм, в основі якого поєднання традиційного
реалізму з модерністським пошуком. Методикою неореалізму можна вважати порубіжність, взаємозв’язок та взаємопроникнення реалістичної традиції і естетичного експерименту. До естетичного експерименту автор відніс оригінально сформульовані, а точніше естетично обмірковані сполучення «блакитне небо» та «незглибна таємничість».
Гадаємо, що ці вирази в теорії літератури та естетиці мають свою наукову заміну. Тому
«блакитне небо» може бути складовою імпресіонізму або новоромантизму, а «незглибна
таємничість» – символізму чи надреалізму.
Усвідомлення творчого пошуку української культури на початку ХХ століття у
М. Вороного викликає різні критичні думки, які він висловлював також і в мистецькознавчих статтях. В написаній на початку ХХ століття (в 1903 році) статті «Сергій
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Васильківський(Артист-маляр)» зауважено ставлення автора до реалізму та модернових
форм зображення ( на відмінну від «Українського альманаху» – з позиції негативу), а
також визначено риси нового реалізму без його термінологічного визначення. Говорячи
про творчу концепцію «артиста-маляра» М. Вороний приділяє увагу реалістичній основі
його мистецької творчості, визначивши її як «здоровий реалізм», характеристикою якого
послуговують слова: «картини ніби сміються і радіють око своїм чепурним виглядом; з
них так і б’є сила, сміливість, суцільне життя...» [2:523]. Також до характеристики «здорового реалізму» критик додає риси власного споглядання: «автор кохає природу, кохає
людей», автор « не може уявити собі краєвиду без людей», «і природа, і люди зливаються
в його уяві в певній гармонії» [2:523]. Серед прикладів історичного і жанрового краєвидів знаходимо наступне реалістичне пояснення: «Українська іділія (коло хати розпряжений віз, воли, чоловік, а біля нього жінка з немовлям і малі діти – люба простота
композиції й реалізм – досконалий)» [2:522].
В статті М. Вороного спостерігається певне протиставлення реалістичної творчості
новим пошуковим формам модернізму. Так, в реалізмі він вбачає «красу повного нормального життя», визначаючи головними мотивами творчої концепції «тиху іділію, щире
кохання, відвагу і завзяття». А модернізм – це хворобливий прояв життя з пригніченими
образами, млявими почуваннями, безвольними рефлексіями. Єдине, що припускає М.
Вороний, це наявність в реалістичній творчості прикладів символізації.
Майже через дев’ять років після написання цієї статті, а саме в 1912 році, буде надруковано критичний аналіз «В. Винниченко. Твори». В ній М. Вороний викаже інші погляди на художню концепцію реалізму, яку вважав основою в творчості В. Винниченка.
Реалістичний метод митця автор визначив в наступних рядках:«Увесь час і в белетристичних, і в драматичних творах він виступає як реаліст», «Його творчий апарат, його
... художній kombinationssinn (спосіб комбінування(нім.)) цілком реалістичний» [2:483].
Стильову прихильність письменника критик пов’язує з реалістичною традицією попереднього часу:«і щодо напрямку, і щодо форми своєї творчості...[Винниченко] йде уторованим шляхом» [2, 483]. Але, М. Вороний помічає новий комплекс стильових ознак
винниченкової творчості. До своєрідного прояву художності(в рамках реалістичного напряму), критик відносить наявність символізації, хоча зауважує, що В. Винниченко «не
вживає символу як самостійного образу, а тільки як помічного засобу» [2:483]. В той же
час М. Вороний зазначає незалежність письменницької методики в створенні образів:
«він сміливо рве мости, прокладає шляхи» [2:487].
Так, ілюстрацією сказаного стає аналіз оповідання «Жорстокий» В. Винниченка,
в якому на поверхні спостерігаються всі відкриття філософсько-естетичного світу, які
з’явилися на початку ХХ століття і вплинули на розвиток як модернізму, так і його стильового напряму неореалізм, якщо брати до уваги теорію належності останнього до загальнокультурного виміру модерністської доби, а не самостійність існування в зазначеній епосі нового реалізму всього ХХ століття.
Якщо в статті про мистецтво С. Васильківського автор писав про нормальний щасливий рух життя в реалізмі і неможливість пригнічених образів, млявих почувань, то,
звернувши увагу на головного героя оповідання «Жорстокий», М.Вороний припускає
його хворобливо-нервову організацію, зневіру в душі, а «в тілі – подразнення». В сво241

їх поглядах на майстерність В. Винниченка, автор зауважував, що талант письменника
«з невблаганною послідовністю робить аналіз зневіреної, розбитої рефлексами інтелігентської душі, в якій борються «внутрішні протилежності» [2: 484-485]. Автор зазначає позасвідомий стан головного героя, який, на його погляд, приваблює письменника
переважно своєю індивідуальністю « з усім своїм складним комплексом переживань,
симпатій, уподобань, поглядів, з внутрішніми конфліктами, з тяжкою боротьбою, що відбувається глибоко на дні душі» [2:484]. Його погляди на характер героя цілком споріднюються з новими вимірами реальності життя людини, які запропонували світу на початку
ХХ століття З. Фройд і К. Юнг. Яскравим прикладом мистецького і психоаналітичного
споріднення послуговують наступні критичні висновки: «Соціальна несправедливість,
гидкий уклад сучасної сім’ї, стара фальшива мораль викликають в душі його зневіру, а
в тілі – подразнення. Поволі він теряє втіху і смак життя і ще більше набуває нервового
розстрою, але ж він хоче зберегти рівновагу, погамувати страшний внутрішній процес,
що здається йому «дрібницею», і знаходить для цього «спосіб»... в полових ексцесах
насамоті» [2:485]. Зрозуміло, що подібна характеристика стану героя стала можливою
тільки в ХХ столітті. Не викликає сумніву, що в традиційному реалізмі речі інтимного
характеру залишалися поза межами як художнього твору, так і критичного аналізу стосовно його поетичної концепції. Дух нового реалізму і нового в реалізмі ХХ століття
відкрив безмежну свободу і простір для відвертої художності і думки.
Схожу тематику критик помічає в творах «Таємна пригода» і «Чудовий епізод»,
визначаючи оригінальність стилю і манери В. Винниченка. Насамперед М. Вороного
вдивовує розв’язання автором «полової проблеми». В першому оповіданні річ іде про
жінку-інкогніто, яка задовольняє інстинкт материнства звичайним для звірів способом.
Пояснює своєрідність тематики М. Вороний так: «Згоджуємось, що такий спосіб є не
більше не менше, як ексцес сучасного економічно-правного ладу, але таких ексцесів рекомендувати не беремось» [2:488]. Звернувши увагу на твір, критик намагається уникнути його аналізу, хоча історія жінки у творі «Таємна пригода» вразила його своїм відвертим реалізмом і неприхованими реаліями життя. Цікаво, що визначивши на початку
статті творчий метод В.Винниченка як реалізм, автор аналізу в процесі свого подальшого
міркування не повертається до стверджень винниченкового методу творчості як реалістичного. До речі, вся стаття далека від академічного характеру наукової праці, більше
того – вона нагадує пульсуючу діалектику думки М. Вороного. Щоправда, читаючи його
роздуми, цікаво спостерігати неспокійну динамічність постаті автора в них.
Формулюючи увагу на проблемах винниченкових творів, критик виявляє різні несподівані аспекти: «Життя в бурхливім потоці перемішує, сплітає в химерних комбінаціях
форми високої краси і гидкої потвори» [2:488]. Наприкінці статті річ про реалізм вже не
ведеться, а аналітичні думки М. Вороного концентруються навколо життя, як великого
світового процесу, в якому все залежить від індивідуальності, обставин, моменту. Критик підкреслює, що його вражають особливість контрастів як своєрідний метод творчості В. Винниченка: «Він не повчає, він тільки констатує дійсність, ілюструє її в художніх
образах, але контрасти дійсності самі вже промовляють за себе, самі вимагають нового
перецінювання «старих вартостей» [2:486]. З погляду на нові риси реалізму ХХ століття
в цьому висловлені спостерігається авторське відчуття різниці між новим і старим у зо242

браженні дійсності. Поєднання нового і традиційного вдивовувало і вражало його, але
до визначення нового терміну, як це в свій час зробили Леся Українка та М. Хвильовий,
М. Вороний не дійшов.
Враховуючи певні зміни реалізму на початку ХХ століття, міркування М.Вороного допомагають наблизитись до визначення нового реалізму або неореалізму. У спостереженнях
критика знайшли певні відбитки часу нових поглядів на людину та її житті, які складалися
під впливом різноманітних філософських обговорень. Він писав: «Поминувши соціальні
інстинкти, що перебувають в потенційному стані, кожна звичайна людина в своїм приватнім житті здебільшого егоїстична, її мораль диктується егоїзмом власника в боротьбі за
існування» [2: 486]. В пояснені нової художності автор спирається на «ідеологію ДарвінаМаркса-Ніцше», теорії яких на початку ХХ століття ототожнювались. Критики добачали
в них зерно єдиної ідеологічної думки, заснованої на боротьбі людини за своє виживання.
М. Вороний зазначає, що саме з цієї ідеології «виходить і Винниченко», якого «не вдовольняє status quo сучасного життя, він вірить в еволюцію, в поступ» [2:486]. Тут виникає
питання: що мав на увазі автор, поєднуючи в своїх міркування status quo, еволюцію і поступ? Можливо, те нове, що прийшло разом із початком ХХ століття, завдячуючи новим
філософським поглядам на людину, світ і буття. Можливо, ці висловлювання доцільно розглядати як початкові погляди критика на розвиток модерністської доби. Однак, його ледь
дотикові споглядання ідуть всупереч з визначенням реалістичної методики в творчості В.
Винниченка. Мабуть, сам автор поки що не був готовий до більш відвертої розмови, тому
обережно торкається помічених нових реалістичних рис в творчості митця, які, на нашу
думку, відкривають можливості для міркувань про неореалізм.
М.Вороний не проповідував свободу натуралістичних зображень. Його модерністські погляди пов’язані із коректним естетизмом. Дослідниця С.Павличко помічала, що
«естетизм у європейських літературах другої половини ХІХ віку виник як антитеза до
моралізму домінуючих на цей час реалістичних естетик. Вони – ці естетики – вимагали
від літератури дидактичного звучання, морально-соціальної ролі, а від письменника –
позиції морального судді суспільства. Відтак література уникала розмови про сексуальність і тілесні стосунки людей» [1:107].
Дійсно, традиційний реалізм ХІХ століття був коректним у відношенні до таємниць
приватного життя людини. Наприклад, в основі тематики народження дитини втілювалась ідея майбутнього , а інтим був поза межами літературного твору. В реалізмі ХХ
століття з’являється відверта розмова про приватне життя, а в тематиці про дитину виявляються різноманітні мотиви її народження: від біологічних до психологічних. Тому
в характеристиках реалізму ХХ століття приділялася увага його психологізації, звідси і
назва – соціально-психологічний реалізм, лірико-психологічний реалізм. Ці назви складають певні риси неореалізму, згадки про який споглядаємо в статтях М.Вороного вже на
початку другого десятиліття минулого віку.
Гадаємо, що не права була С. Павличко стверджуючи, що М. Вороний був недостатньо
чутливим до диференціації напрямів в українській літературі[1:107]. В своїх статтях про
літературу і мистецтво він звертає увагу на імпресіонізм, символізм, натуралізм, неоромантизм і неореалізм, визначаючи основні художньо-естетичні компоненти напрямів. В статті
про неоромантичну драму «Казка старого млина» С. Черкасенка, надруковану в 1914 році
243

(ЛНВ. – Т.65.- Кн. 4. – С.184-186), критик згадував Ібсена та Чехова як визначних представників неореалістичної драми. На його думку «Європейська драма, перейшовши фази
– натуралістичну і символічну, зафіксувалась була на фазі – неореалістичній» [2: 514].
Розуміння М. Вороного різних типів розвитку європейської драми було викладено
ним у дослідженні «Театральне мистецтво і український театр», в якому він наголосив на естетичних критеріях натуралізму, символізму і неореалізму. Автор намагався
об’єктивно підійти до аналізу не тільки напрямів, але взагалі сфери творчого мистецтва,
яке вважав запорукою нових естетичних пошуків. Тому в дослідженні він привертав увагу до критичного самоаналізу та «об’єктивного критичного ока». На його думку українська культура «вже пережила свою національну юність» [2:273], в якій значну роль відігравала ідеалізація; настав час розуміння і об’єктивної характеристики нових процесів,
які складають основу нового в мистецтві.
Критерії нового М. Вороний пов’язував з творчим виказуванням індивідуального бачення світу. Запорукою процесу творчості він вважав дві основні «акції»: «1) відбивання
в психічних глибинах всього того, що приходить туди з околишнього світу, і 2) особистого реагування (відношення) на ті прояви околишнього світу» [2:274]. Як бачимо, М.
Вороний виявив свою концепцію засад мистецтва. Спільні думки виказав його колишній
опонент С.Єфремов, який з приводу творчого характера В. Винниченка писав, що митець – «майстер вбирати в одну цілу картину сотні дрібнісіньких, буденних дрібниць, які
безліч разів кожен бачив кругом себе <…>, що вже на них і не зважає. <…> письменник
примусить вас знов і знов пережити їх і відчути, побачити в тому, що вже давно втратило
для вас інтерес, нові сторони і нових людей» [3: 573].
Власні думки на творчі пошуки виказував І. Франко, з яким у М. Вороного був відомий
поетичний діалог: « … всюди спосіб малювання був однаковий, та значить, не шаблоновий; усюди автори силкувались проникнути в глиб людини, оцінити ситуацію, в якій вона
знаходиться, зрозуміти мотиви її поступування» [4:497]. Зрозуміло, що приклади свого
розуміння творчого процесу можна віднайти у будь-кого з критиків та митців. Однак, ми
навмисно привернули увагу до постатей І. Франка та С. Єфремова, з якими у М. Вороного
за їхнє спільне життя відбувався своєрідний діалог пошуку істини. На нашу думку, він має
певну цікавість з приводу вивчення модерністських тенденцій у майбутніх дослідженнях.
В роботі про театральне мистецтво М. Вороний виділяє дві визначні течії в культурному світовому русі: неореалістичну та символічну. На його погляд, неореалістична
течія «вже більш-менш знайшла свою форму» [2:283], в той час, як символічна – в стадії
шукання. Автор зазначає, що поєднує дві течії спільна риса: «відкидання натуралістичних методів» [2:284]. Розмірковуючи про існування натуралістичного методу, який відкидається двома основними виділеними течіями – неореалізмом і символізмом – критик
доходе висновків, що натуралістична течія також має право на життя, більш того, вона
співіснує поряд з двома іншими мистецькими прямуваннями. В аналізі М. Вороний намагається вирішити питання: яка із зазначених течій «має за собою більше рації існування» [2:284]. Логіка його думок залишає на мистецькому олімпі неореалістичну течію:
«Більш життєвої сили, безпосередності і логічної послідовності виявила неореалістична
течія» [2:288]. На думку М. Вороного репертуар Неореалістичного Московського Художнього театру (так він його називав) найбільше наблизився до основних засад неореаліс244

тичної драми. У порівнянні з репертуаром російського театру, в українському «першою
ластівкою неореалістичного репертуару» М. Вороний називає п’єсу «Брехня» В. Винниченка, яку він докладно дослідив в 1911 році в статті «В путах брехні». Щодо подальшого розвитку неореалістичної драми, то автор виказав свої надії на творчі інтенції В.
Винниченка, Лесі Українки, Л. Старицької-Черняхівської, С.Черкасенка. До речі, на риси
неореалізму в творчості В. Винниченка неодноразово звертав увагу сучасний дослідник
В. Панченко. А про неореалізм Лесі Українки здається вперше з’явилось дослідження А.
Козлова в 2008 році [5]. Щодо Л. Старицької-Черняхівської та С.Черкасенка гадаємо, що
дослідження їхньої спадщини з неореалістичного кутка зору залишається на часі.
М. Вороний зазначає, що об’єктом дослідження неореалісти обирають не людей, а
«людину взагалі або її психічну природу par excellence»(переважно – франц.) [2:333]. Критик вважав людину «вихідним пунктом» неореалістів: «Людина – це складний лабіринт з
тисячами різних хідників, закапелків, куточків. Можна художньо продумати і змалювати
особу в якийсь окремий момент, можна підбити окремі риси даної особи, не виявивши всієї істоти її. В змалюванні основного тла людської психіки і полягає творчість неореалістів»
[2:333]. Неореалістичний метод творчості, за доказами М.Вороного, полягає в концентрації
уваги митця на загальній тематиці, яка створює психологічне враження уміло скомбінованих штрихів. В теорії неореалізму М. Вороного відводиться увага технічній стороні твору:
«Монологи вони цілком відкидають, а замість нього надають більшої інтимності діалогу»
[2:333]. Помітив М.Вороний, що в неореалізмі відчутня символізація та натуралістичні
засоби зображення. Звертає увагу автор і на етимологію слова, виказуючи власні спостереження: «неореалістичний» і «реалістичний» <...> містять в собі розуміння однакові, тотожні; але перше слово стали вживати отсе недавно, щоб уникнути плутанини» [2:288].
У своїх теоретичних пошуках методологічної основи неореалізму, М. Вороний пройшов шлях від поодиноких роздумів (які можна спостерігати в статтях початку століття)
до літературно-цілісної концепції, яку він виклав в статті про українське драматургічне
мистецтво. Враховуючи полемічну ситуацію про питання неореалізму ХХ століття, його
думки становлять певну цікавість для подальших досліджень
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБРАЗУ НАРЦИСА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
У статті досліджуються загальні закономірності функціонування образу Нарциса у європейській культурі. Інтерпретації проводяться на прикладі роману О. Уайльда
«Портрет Доріана Грея» та діалогу Г. Сковороди «Наркіс». Особлива увага у статті
звертається на використання образу Нарциса у живописі та скульптурі.
Ключові слова: Нарцис, самопізнання, образ, самозакоханість, відображення.
The article deals with the general regularity of the Narcissus‘ image functioning in the
European culture. The interpretations are performed on the basis of the novel «The Picture
of Dorian Gray» by O. Wilde and the dialogue «Narcissus» by H. Skovoroda. A particular
attention is paid to the usage of this image in painting and sculpture.
Key words: Narcissus, self-cognition, image, self-love, reflection.
Як відомо, антична література стала однією з важливих підвалин європейської культури і літератури. Майже всі античні жанри і поетичні розміри, образи й мотиви ввійшли
до європейської літератури. При формуванні різних галузей європейської науки саме з
давньогрецької та латинської мов, європейці запозичували термінологію, не кажучи вже,
що античністю «проникнуті» майже всі європейські мови. При філологічному вивченні
впливів античності на європейську культуру і літературу можна виділити декілька важливих аспектів, серед яких на перший план висуваються три: термін, образ, мотив. Дослідження внутрішньої суті античної термінології більше стосується лексикології, натомість вивчення життя античних образів у європейській культурі безпосередньо пов’язане
з інтерпретацією конкретних літературних творів. Практично кожна європейська література зверталася до образу Нарциса та нарцисизму. У добу античності та Середньовіччя
знаходимо посилання до цього образу Овідій, Конон (Conon), Посаній (Pausanius), Пентадіус (Pentadius), Авсоній (Ausonius), Нонній (Nonnus), Каллістрат (Callistratus), Плотін (Plotinus). Деякі алюзії до міфічного образу зустрічаємо у «Романі про Трою» Бенуа
де Сент Мора, «Романі про троянду» Гійома де Лорі, «Кентерберійських оповіданнях»
Джефрі Чосера та «Божественній комедії» Данте Аліг‘єрі. У епоху Відродження, Бароко
та Просвітництва зацікавленість цим образом зростає. Свідченням цього стає творчість
Клафама (Clapham) «Нарцис», Кальдерона «Нарцис і Ехо», Ронсара «Нарцис», Марлоу
«Нарцис», Рейнолдса «Казка про Нарциса», Лафонтена «Чоловік та його відображення».
Епохи Роиантизму, Реалізму та Модернізму рясніють зверненнями до образу Нарциса та
явища нарцисизму. Яскравими прикладами можуть послужити творчість Джона Кітса,
Райнера Рільке, Поля Валері, Жана-Жака Руссо, роботи Гердера, Гете, Шлегеля, Крузера
(Creuser), Руайєра, Жіда, Уайльда, Конрада. Українські митці не залишаються осторонь
цього явища. Образ Нарциса та нарциссизм розглядають у своїй творчості Григорій Сковорода, Ольга Кобилянська та Оксана Забужко. Дослідження інтерпретації образу На© Гладка Н.В., 2009
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рциса та нарцисизму у фокусі культурно-історичних подій та філософсько-естетичних
пошуків дає змогу краще пізнати особливості розвитку європейського літературного
процесу, що і визначає актуальність цього дослідження. Мета пропонованої розвідки –
з’ясувати загальні закономірності функціонування образу Нарциса у європейській культурі. Мета статті вимагає розв’язання таких завдань: 1) розглянути образ Нарциса та
пов’язану з ним символіку 2) інтерпретувати два різні за жанром тексти: роман Оскара
Уайльда «Портрет Доріана Грея» та діалог Григорія Сковороди «Наркіс».
Розлоге тлумачення міфу про Нарциса ми вперше з находимо в Овідія. Розповідаючи
у «Метаморфозах» міф про Нарциса, Овідій постійно наголошує, що драма юнака не в
тому, що він не міг припинити (чи безконечно продовжувати) виснажливу самозакоханість, а в тому, що «об’єктом пристрасті» стало відображення, образ [1: 58–60].
Постать Нарциса і нарцисизму в європейській літературі сягає таких дисциплін, як філософія та літературознавство. Над філософським рівнем інтерпретації образу Нарциса в українській культурі працював Григорій Сковорода. Зауважимо, що з його іменем пов’язана нова
сторінка засвоєння античної культури та літератури в Україні. Античність у філософських
творах Сковороди виявляється у формі посилань на відомих авторів, близьких йому за духом,
прийнятті або критиці їх основних положень, у вигляді міфологічних та історичних ремінісценцій, цитат з творчими опрацюваннями. Своїм способом мислення Сковорода наближається до осягнення символічної природи як такої. Звідси випливав і сенс людського життя
– осягнення духовних засад символічного змісту. Духовні висоти, що їх здобуває людина під
час свого «другого народження» (духовного), за Сковородою, даються їй через осягнення
божественного в собі («пізнай самого себе»). Тільки через пізнання, усвідомлення своєї істинно духовної природи, свого призначення у світі, людина народжується вдруге [2: 35].
Самопізнання є центральною темою першого трактату Сковороди «Наркіс» і водночас
стрижнем усієї його творчості. «Разглагол о том: Узнай себе» спочатку складався із семи
частин – «Разговоров» і закінчувався «симфонією», а пролог, як і саму назву – «Наркіс»,
Сковорода додав до трактату набагато пізніше, приблизно у 1794 році, тобто незадовго
до смерті. Втіленням ідеї самопізнання у Сковороди є Нарцис (Наркіс – грецькою), який
з’являється лише у пролозі. Дослідники схильні вважати, що Нарцис із грецького міфу позбавлений у своєму внутрішньому світі ширини і глибини. Йому властива душевна сліпота
й невразливість до всього людського. У нього немає розуміння спільної людської долі. Незважаючи на божественні начала в своїй історії, він не поривається до божественних висот.
Єдине почування, яким він живе і дихає, – це сліпа самозакоханість [2: 34].
Діалог Сквороди «Наркіс» – це передовсім драматична історія кохання. Самопізнання ґрунтується на любові, самопізнання є любов’ю: «Пізнай себе! Нібито сказав: чи хочеш бути задоволений собою і залюбитися в самого себе?» [3: 151]. Пролог до «Наркіса»,
по суті, є апологією серця, апологією філософського «амура». У першій розмові «Наркіса» Сковорода висловлює переконання, що думка без серця – ніщо, серце – то людина
в людині. Серце, в розумінні Сковороди, не лише орган чуття, а й символ тієї «безодні»
та «точки», яка називається людською особою, джерелом свободи. «Кожен є тим, чиє
серце в нім» [3: 152], заглиблюючись у себе, відкриваючи у собі духовну сферу, царство
Софії, світ символів–ідей, людина відкриває доступ до безумовного, до Бога, до Джерела
вогняного, і сама, у певному сенсі, робиться таким джерелом [4: 143].
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У самопізнанні, яке здійснює людина своїм життям, вона минає однобічності, абстраговані начала, аби наче міфічний Нарцис перетворитися на чудову квітку.
Вихідні позиції Сковороди відомі – платонічний поділ усього сущого на дві натури:
зовнішню і внутрішню, інакше – видиму, тлінну, тварну та невидиму – вічну, божественну. Визначення так званої зовнішньої натури Сковорода підбирає витончено, називаючи її: ничто, гной, идол, хвост, ад, пепел, песок, плоть, тень, пята, ночь, смерть, тлень,
желчь, тма та ін.
Таким чином, пізнати себе, в розумінні Сковороди, – це значить бачити всього по–
двоє: увійти в себе і вийти поза і понад себе, збагнувши невидиме в собі та в речах, споглядати себе і речі в праджерелі буття.
Суть глибочезної драми людської культури (європейської, зокрема) Сковорода вбачає
в сприйнятті людиною світу–поза–собою, світу як об’єкта, як «зовнішності» [4: 132].
Не всі дослідники погоджуються зі сприйманням та трактуванням Сковородою образу міфологічного Нарциса. Причиною може бути те, що існують декілька варіантів міфу.
За одним із них, провидець Тіресій прорікав батькам Нарциса, беотійському річковому
богу Кефісові та німфі Лeвріоні, що їхній син доживе до старості, якщо не побачить
власного відображення. Коли Нарцис виріс, у нього закохалася німфа Ехо, але до неї, як і
до інших, юнак був байдужим. Богиня правосуддя Немезида покарала його. Побачивши
під час полювання своє відображення у воді, Нарцис закохався у нього і помер через неможливість відірватися від споглядання самого себе. На місці його смерті виросла квітка, яку назвали нарцисом [5 :33].
В іншому варіанті спостерігаємо намагання осмислити міф реалістично. Історія Нарциса переповідається так. У нього була сестра-близнюк, і коли дівчина раптово померла, Нарцис, що дуже сумував, побачив своє відображення у воді, прийняв його за образ
сестри, невідривно дивився на нього і помер від горя. Відомий також варіант міфу про
смерть Нарциса, що була послана йому як кара за те, що він відкинув любов юнака Амінія, через це останній закінчив життя самогубством. Нарцис закохався у власне відображення й, розуміючи безнадійність своєї любові, убив себе. З крапель крові виросли
нарциси. Ймовірно, Нарцис – давнє рослинне божество природи,що вмирає і воскресає.
Зазначимо, що виникнення міфу пов’язане з характерним для древньої магії страхом давньої людини побачити своє відображення [6: 28].
Міф про Нарциса є ілюстрацією шкоди, яку самозакоханість може заподіяти людині.
Існує думка щодо нарцисистичної людини: вірять, що «нарциси» закохані у себе, але
вона хибна. Насправді вони закохані у своє відображення. Вони ідентифікують любов
з образом, який виявляють у стосунках з іншими. У романі Оскара Уайльда «Портрет
Доріана Грея», головний герой – нарцисистична особистість. Багато в чому ця оповідь є
переказом давнього міфа про Нарциса. Ось п’ять очевидних спільних моментів: краса,
любов, помста, смерть та нарцисизм. Уже на початку твору зустрічаємо асоціацію головного героя з міфологічними персонажами Адонісом та Нарцисом: «Upon my word, Basil,
I didn’t know you were so vain; and I can’t see any resemblance between you, with your rugged
strong face and your coal-black hair, and this young Adonis, who looks as if he was made out
of ivory and rose-leaves. Why, my dear Basil, he is a Narcissus, and you – well, of course,
you have an intellectual expression, and all that» [7: 9]. Обидві історії – це розповідь про
вродливих юнаків. У «Портреті Доріана Грея» митець Безіл Голуорд вірить, що краса
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Доріана є натхненням усієї його творчості. «Unconsciously he defines for me the lines of a
fresh school, a school that is to have in it all passion of the romantic spirit, all the perfection of
the spirit that is Greek.»
Нарцис був греком, отже, він теж певною мірою вплинув на Безіла. До того ж, і Доріана, і Нарциса вирізняла з-поміж інших їхня врода.
Обидва герої мають схожу історію кохання; обидва мали єдину справжню любов:
Сибіл Уейн у Доріана та Ехо у Нарциса. Сибіл була актрисою, яка, покохавши, назавжди
втратила свій дар. Доріан, закохуючись лише у героїнь, котрих вона грала, відкидає її
любов. Покинута, принижена, вона вбиває себе тієї ж ночі. Ехо, німфа, закохана у Нарциса, змушена богинею Герою, повторювати лише те, що було сказано до неї, не може
розповісти Нарцисові про своє кохання. Схожість кохання Сибіл Уейн та німфи Ехо, тут
очевидна. Обидві полюбили самозакоханого, черствого юнака та загинули через нього.
Важко погодитися також з думкою Марка Соколянського, який у книзі «Оскар Уайльд.
Очерк творчества», стверджує, що міфологізація образу Доріана торкається лише його
сприймання закоханої Сибіл Уейн [8:115]. У тексті знаходимо й багато інших алюзій до міфу.
Помста – дуже важлива риса обох історій, бо вона веде до смерті героїв. Афродіта, розлючена через смерть Ехо, помстилася Нарцисові, прокляла його, що згодом стало причиною
його смерті. Доріан намагається помститися Безілові, коли той дізнається про зло на яке
перетворився його улюбленець. Грей не міг примиритися з думкою, що хтось вважає його
уособленням зла, вбиває Безіла. Портрет для Доріана є своєрідним чарівним дзеркалом, яке
відображає стан його душі: «This portrait would be to him the most magical of mirrors. As it had
revealed to him his own body, so it would reveal to him his own soul» [7: 106].
Нарцис та Доріан мають усі ознаки нарцисистичної особистості. Кожна жінка чи дівчина закохувалася у зовнішню красу Нарциса миттєво. Це й спричинило появу у нього
дуже високої самооцінки. Він був переконаний, що лише дівчина, рівна йому за красою,
варта уваги. Доріан, своєю чергою, прагнув вічної молодості, і його бажання здійснилося.
З кожним гріхом, який він учиняв, портрет змінювався і старів, а його обличчя залишалося
юним, живим і прекрасним. Доріан Грей, як і Нарцис, настільки захоплений власною красою, що навіть у якусь мить цілує свій портрет: «Once, in a boyish mockery of Narcissus, he
had kissed, or feigned to kiss, those painted lips that he now smiled so cruelly at him» [7: 105].
Закінчуються обидві історії однаково – смертю героїв. Прокляття лягло на Нарциса:
він міг любити того, хто не відповідає взаємністю. Не здогадуючись про це, античний
герой закохується у власне відображення у воді. Доріан продав душу за гарне обличчя.
Саме зовнішність Нарциса спричинила низку смертей не лише інших людей, а і його
власну. У кінці роману Доріан зрозумів (а, може, думав що зрозумів): знищивши портрет,
він звільниться від совісті, яку портрет приховував довгий час. Той самий ніж, що вбив
творця портрета, вб’є і роботу митця. Нарцис помирає від нестерпного кохання до себе,
воно стало для нього непосильним тягарем. Схожa ситуація і з Доріаном: він втрачає
цікавість до всього, що його оточує: «But I seem to have lost the passion, and forgotten the
desire. I am too much concentrated on myself. My own personality has become a burden to
me» [7: 199]. Це лише невеликий перелік алюзій до відомого міфа.
Доріан Грей є втіленням сучасного Нарциса. Обидва герої поділяють аналогічні погляди на красу, кохання, помсту, смерть та нарцисизм. Любов до краси знищила обох
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героїв, як і життя близьких їм людей. Кохання Доріана до Сибіл та кохання Нарциса до
Ехо майже ідентичне, їхня смерть також дуже схожа. Доріан Грей стає довершеним портретом осучасненого Нарциса.
Підсумовуючи, можемо сказати, що у широкому розумінні міф про Нарциса розглядають як ілюстрацію статевого, символічного та філософського рівнів.
У мистецтві, як і в літературі, образ Нарциса – явище поширене. До маньєризму і
бароко підносяться у художника ХХ ст. обман зору, спотворюючи реальність дзеркала,
оптичні двозначності та ілюзії, засновані на відображенні. Не випадково Сальвадор Далі
звертається до образу Нарциса з поеми «Метаморфози» римського поета Овідія. Міф про
Нарциса особливо набув актуальності у перехідний період на межі XVI–XVII ст. від мармуру Челліні до живописних інтерпретацій Караваджіо і Пуссена. Останній точно слідує
за Овідієм, як і античні художники, не акцентує увагу на відображені у воді. У той час, як
Караваджіо, відкриваючи барочну традицію, дзеркально протиставляє фігуру Нарциса і
її відображення як молодість і старість, життя і смерть.
Містичний характер малюнка Далі «Метаморфоза Нарциса» передається через посередництво маньєристичної стилізації (контрастна світлотінь, «інфернальне» світло, трансформація форми) і стереоскопічного ефекту (взаємно відбивається фігура героя і рука, яка
тримає яйце, з якого виростає квітка – символ відродження від смерті до життя). Ім’я Нарцис
етимологічно походить від грецького дієслова «ціпеніти», «завмирати». На задньому плані
картини Далі можна побачити зображення Нарциса у формі статуї на червоно-чорному
п’єдесталі і «шаховому полі», він символічно виражає метаморфозу життя–смерть.
Не залишаються осторонь нарцисизму й українські художники. Малюнок «Нарцис
та німфа Ехо» Шевченком створений також на сюжет «Метаморфоз» Овідія. Розповідь
римського поета насичена драматизмом, сповнена трагічним перебігом подій, у Шевченка – лаконічно пом’якшена, її акценти психологічно зміщені живописними засобами,
проте деталі колоритно витримані. Пластика малюнка, тісний контакт з класичним стилем міфу, їхнім сюжетом, перевага світла над тінню виділяють «Нарциса та німфу Ехо»
з десятка малюнків часів заслання поета [9: 252].
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СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ЯК ПРОБЛЕМА МАЙСТЕРНОСТІ У
ТВОРЧОСТІ А. КРИМСЬКОГО
В статье путем компонентного анализа предлагается исследование системы
приёмов оригинального художественного творчества А. Крымского. Такой подход даёт
возможность углублённо рассматривать индивидуальность и мастерство писателя.
Ключевые слова: приём создания образа, система приёмов, мастерство.
The system of reception of the original artistic creation of A.Krimskiy and its investigation
is represented in this article. Such approach gives the opportunity to examine the individuality
and mastery of the writer.
The key words: the reception of modal creation, the system of reception, mastery.
Вивченням життя і творчості А. Кримського переймалося багато дослідників. Вони ставили й розв’язували такі проблеми, як: сходознавча діяльність письменника (М. Возняк [6],
К. Гурницкий [155], М. Веркалець [3, 4, 5], Л. Грицик [10, 11], Т. Маленька [26], В. Рибалкін
[34], Е. Циганкова [37]); модернізм та декадентські течії (Т. Гундорова [13, 14], С. Павличко [30], Р. Ткаченко [35, 36], В. Шкляр [38], М. Моклиця [29]); особливості творчої манери
митця (Б. Грінченко [9], О. Бабишкін [1], Н. Данилюк [18], Л. Голомб [7, 8], Т. Конончук [20];
життєвий шлях та художня спадщина (Я. Білоштан [2], О. Пріцак [31, 32, 33], П. Ярещенко
[39], Є. Ломонос [25]; політична та наукова діяльність (В. Мицик [28]), М. Гуць [16, 17], І.
Курас [24]), Т. Маленька [26], О. Губар [12], Ю. Кочубей [21] та ін.
Літературознавці не раз торкалися й питань поетики, стилістики художньої спадщини А. Кримського, але системи її прийомів та провідних проблем спеціально й комплексно не розглядалася.
У даній статті розглядається система прийомів усієї оригінальної художньої творчості А. Кримського.
Уже перша поезія («Заспів») збірки «Пальмове гілля. Екзотичні поезії» свідчить, що
поет прекрасний психолог і що він здатний на таку відверту сповідь ліричного «Я» перед
читачем, у якій простежується і його перший глибинний самоаналіз: спочатку ліричне
«Я» поета констатує той факт, що саме в його поезії «жорстокі» люди можуть побачити
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і його «причинність», та «божевілля», навіть «дегенератність». І все це подається так доступно, що подальші описи емоцій, настроїв, станів ліричного «Я» видаються читачеві
сповна відчутними «на дотик».
Так з’ясовується схожість процесів творення в природі і в поезії, тому виникла потреба в роздумі над тим, чи не є й справді стан митця станом психопатії: «Було і так:
напровесні колись / Я опинивсь на вільнім, чистім полі ... / Я до травиці плачучи приник,
/ Ридав од радощів, од аромата ... / Я був для вас причинний і тоді, / Коли, чийсь образ
носячи в груді, / В нім бачив тільки те, що поетичне, / І одкидав усе, що прозаїчне ... / А
вам за психопатію здається ...» [23: 22].
У наступних циклах віршів А. Кримського спостерігається поступове і навіть дещо
прискорене ускладнення прийомів творення образів – і змістовне, і формальне, і функціональне.
Так, у циклі «В горах Ліванських» автор починає з простої констатації екзотичності
навколишніх рослин («Всякі пахощі там дишуть, / Всякі овочі там спіють, / Кардамон
зіллявсь із нардом, / Нард розлився із шафраном» [23: 27]) та перебігу (рухливості) дівочої закоханості, а потім логічно переходить до роздумів над процесом сприймання й
осмислення закоханою дівчиною свого внутрішнього стану. При цьому поет змальовує
такий фрагмент чи епізод у житті молодої жінки, який важить для неї в даний момент
дуже багато. З одного боку, надія на щасливе кохання (але вже десь «за кадром», а з іншого – роздум дівчини про те, коли ж прийде її коханий: «Скоро й вечер / Я смутна стою.
/ В’ється стежка… Ох!...чи йтиме ж / Той, кого люблю?» [23: 28]. Тут біблейське «Той,
кого люблю» – це лише адресат сумніву, лише вічна проблема закоханих.
У циклі віршів «Самотою на чужині» прийом констатації одразу постає як основний
засіб пропаганди краси – саме в такий спосіб перед читачем вимальовується екзотична
природа Бейруту: «Під вікном ростуть банани, / Шелестять високі пальми, / Мирти, фіги
і платани ...» [23: 29]. У формі психоаналізу ліричне «Я» намагається з’ясувати причину
свого смутку: «... / І нудьга немов гадюка / Обгортається круг серця ... / Ні, я знаю, звідки
сум: / То розлука, зла гадюка, – / Вся причина чорних дум» [23: 29]. Після вживання неочікуваного прийому вигадування ліричне «Я» «обертається в дитину» і прагне забути
про свої внутрішні переживання й по-дитячому подивитися на світ, на його красу з деякою (хай і дещо прихованою) іронією. Це одна з перших нот подальших «ностальгічних
мелодій» за рідним і близьким.
У циклі віршів «Нечестиве кохання» вже наявна дуже складна й барвиста палітра
художніх прийомів: тут є і спроби ліричного «Я» не просто висловити свої внутрішні почуття, а й «презентувати» читачеві їх у формі прийому самоспостереження за перебігом
стану своєї закоханості та роздуму над сенсом проявів своєї психіки та пристрасті. Але
найбільш ефективними виявилися тут уявні картини й такі домислювання героя, котрі
привели його до порушення гармонії між природою і людиною, до справжнього страху
перед самою розмовою з коханою людиною; до вагання з приводу того, признаватися в
коханні чи ні. Навіть психоаналітичне заглиблення героя у власну сутність його почуттів не дало відповідь на запитання: «Не одвіча мені ні розум, ні наука, / Чи я дегенерат,
чи просто чоловік? ...» [23: 38].
Тут автор, поєднавши сповідь і «боротьбу» ліричного «Я» з самим собою, спробував висловити такі почуття, які нібито можна «репресувати». Своє кохання ліричне «Я»
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оцінює як «марне», «нерозумне» і навіть «мерзенне». Найстрашніше те, що воно не піддається ніякому раціональному аналізові. І це не сліпе й надмірне збудження ліричного
«Я» і навіть не прагнення позбутися його, а звичайне бажання закоханого розібратися в
смій природі інстинктивних потягів.
І знову проблемне запитання (чому кохання стає не тільки нестерпним, а й навіть
смертельним?) залишається без відповіді, тому логічним стає пошук відповіді в наступних творах. Цей етап засвідчив ще один відчутний щабель у поступу до майстерності
Кримського-поета.
У циклі віршів «Кохання по-людському. Уривки з ліричної ілюзії, із життя недегенератів. Спостереження з Кавказу» є й інтимні та патріотичні вірші, в них загалом домінують прийоми інформування та опису, аналітичні роздуми. Так, герой (ліричне «Я»)
першої частини циклу роздумує над тим, як слід кохати й вести себе в момент розчарування. Він спостерігає за своїми фізичними змінами: «... Подужчали руки; / Ще більше
душа моя лине до світла / Знаття і науки» [23: 55].
І саме тут читач має відчути неабиякий струмінь суто азійського бачення опису і порівняння жіночої краси: «Ой, не білая ж то рожа: / Біла жіночка, хороша. / Гіацинт, що так
навис, – / Пасма темних кіс … / Мармуровий замок звуть / Білосніжна грудь» [23: 56-57].
Ліричне «Я» приходить до такого висновку: духовне єднання людей є ідеальним, а
тілесне – розпустою, але це не виглядає на зламі ХІХ-го і ХХ-го століть умисним і необґрунтованим дезорієнтуванням читача в галузі інтимних стосунків, а скоріш виглядає як
застереження його від необачності й емоційно-чуттєвої нестримності.
У циклі віршів «Передсмертні мелодії» інформативно-описові прийоми вже логічно
й природно переплетені з аналітичними. Так, у ліричного «Я» (під впливом наслідків
самоспостереження й спостережень за природою та за власним станом) починає бурхливо грати уява – вона й виводить його свідомість за межі реального буття, бо породила в
ньому здатність пророкувати й особливості майбутніх форм життя природи й тварин.
У циклі «В неволі. Варіації на свої та чужі теми» привертає увагу поезія А. Кримського «На тортурних муках». У ньому автор використав своєрідний прийом настанови чи
розпорядження: «Без молитви шпурніть мого трупа / В підтюремнії мури. / Надпишіте,
що був я злочинець / І загинув з тортури» [23: 126]. Такі думки та бажання ліричного «Я»
породжені скоріше не реальними фактами, а невротичними передчуттями лихого майбутнього. І читач задумується: що ж таке вчинив ліричне «Я», який такий злочин? І він
усвідомлює свою «провину» і вже зараз готовий нести всі ті страшні кари й тортури.
У циклі «В лісі» (підзаголовок «Звичайні ілюзії, які трапляються поетам») використано лише три прийоми творення образів: констатацію, роздум і персоніфікацію, як створюють надмірно чутливий, ніжний та вразливий образ ліричного «Я». Простоту констатаційної мови і глибокі роздуми оживляє прийом уособлення: «Шепче вітрець, «І мені ти
будь рад. / Милий поете! Я ж рідний твій брат ...» / Ліс шелестить ... І природа вся кличе:
/ «Не самітній ти, чудний чоловіче!»» [23: 128]. Ліричне «Я» ніби стає одним цілим із
природою, яка прагне стати для нього психологічною підтримкою. Тобто його ілюзорні
фантазії автор намагається розкрити шляхом наростаючої внутрішньої дисгармонії ліричного «Я». Майстерність письменника полягає в тому, що він малює прекрасні образи,
подає нові «роздуми-пророкування» – передбачення поєднання миттєвості з вічністю,
життя природи і людей тощо.
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В останній поезії другої частини збірки «Пальмове гілля. Екзотичні поезії» («Перед
портретом (Замість напутнього слова книжці своїх віршів)» багато (окремо взятих) прийомів, також проглядається очевидна система цих явищ – логічне і послідовне їх поєднання.
А. Кримський писав цей твір уже в похилому віці, коли хвора людина підводить
останні чи не найоб’єктивніші підсумки свого життя. Ось чому зміст цього спогаду надзвичайно багатий: тут і розповідь про любов, і про дружбу, і про смерть. З тексту зрозуміло, що друг – це те єдине, чисте, світле і добре в житті авторського «Я», яке перед
смертю починає поступово зникати зі свідомості.. Час і простір спогаду також масштабний – переповнений людськими емоціями: сум та туга – теперішнє, любов, дружба
– минуле. Завершується спогад короткою констатацією: «І ти помер ...» [23: 129], котра
«закриває» стилістичну «рамку» і стає найголовнішою експресією тексту. Автор вдається до вживання цих двох констатацій ще й для того, щоб шляхом найменування найголовніших станів і подій («жив» і «помер») підкреслити і підтвердити вже здійснене.
Окреслюються невиразні, але вагомі часові межі екзистенції людини, в якій любов стає
природним супутником і рушійною силою життя. Цей прийом розкриває чітко визначені
емоції – радість за двох щасливих людей і сум з приводу смерті одного з них.
Вміння ліричного «Я» бачити й реально оцінювати ситуацію поступово переростає
в свідоме і інстинктивне зречення свого попереднього захоплення людиною. Цей складний етап у житті людини А. Кримський розкриває за допомогою двох прийомів: роздуму
(як провідного) і домислу (як супровідного) з елементом опису: «Що коїться в гнилій,
вогкій могилі / З твоєю головою і очима, / Очима, дзеркало душі твоєї?.. / Що коїться з
волоссям, що до нього / Прихильно притулився я щокою? / Оте волосся, у вогкій могилі,
/ Гнилою пасокою перелило / Та й обернулося в ковтун слизистий, / І я б лицем до нього
не діткнувся!..» [23: 130].
Отже, прийоми творення образу ускладнюються одночасно з думками і емоційним
станом ліричного «Я»: якщо на початку твору це були спогади та констатації, то в кінці –
широкомасштабні роздуми з найвищим ступенем реалістичного домислювання.
Не менш складний цей аспект і в змісті прозових творів письменника. Більшість із
них він починає з трагедії людських стосунків, наприклад, оповідання «Батьківське право». У творі подається не простий набір мовних та мовно-поетичних засобів і прийомів,
а створена досить струнка і структурно визначена система прийомів: від звичайних констатацій до градаційно-накопичувальних характеристик, від роздумів, що закінчуються логічно визначеним висновком, до пошуку істини саме в цих роздумах: «... змине
місяць, і хлоп’я забуде усю ненависть проти батька; але, вже запевне, ніколи й нічим не
приверне до себе батько один раз загублену синову довіру ... І котрий з-поміж них буде
нещасливіший?» [23: 383]. Проблеми злочину й провини, любові й ненависті назавжди
сплелися в неймовірно болючий «клубок», який ще можливо вибухне в майбутньому. І
це хвилює читача: як найближчі люди будуть жити далі?
В оповіданні «Перші дебюти одного радикала» характер головного персонажа твориться своєрідними «букетом» прийомів, де беруть верх аналітичні та психоаналітичні
заглиблення автора в душу дитини: «Я й сам тямлю добре, о я недобра людина... Я знаю,
що я погань. Та ви... ви ще гірші од мене! Ви – падлюки!» [23: 407]. Чітко спрямовані на
розкриття характеру учня прийоми дозволили, по-перше, зобразити характер Петруся
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Химченка через його ж самоусвідомлення – він ще не вміє глибоко бачити й реально оцінювати свої здібності й можливості, але виявляє готовність безапеляційно переоцінювати
себе, усвідомити свій практицизм і зневажливе ставлення до оточення; а, по-друге, через
усвідомлення порушень усталених нормативів шкільного життя, ідеологічних заборон
тощо; і по-третє, через болючі сумніви хлопчика в тому, чи існує вища сила – Бог.
В оповіданні «Та хто ж таки справді винен?!» жінка упродовж усього твору про своє
життя розповідає сама, що надає правдоподібності всім її розповідям. Провідний прийом
оповідання (прийом поєднання часу) посилює художнє враження, підводить читача до
самостійних роздумів про долю жінки. Інформативно-описові прийоми дають можливість детально подати вчинки персонажів, а психологічний аналіз та самоаналізі пояснюють складні душевні переживання Марійки, розкривали їх еволюцію: «Ну, кажіть: що
ж мені випадало на світі білому діяти? Адже подивіться на мене: я й не стара ще, а вже,
немов диня, зажовкла; од повсякчасної згрижі зсушилася, така зробилася, наче колючка
або скепа: чоловік геть усе здоров’я з мене вийняв» [23 460].
Роздум та психоаналіз є найголовнішими прийомами циклу «З літопису преславних
діяннів панків Присташів». Їх функція: показати процес аналітично-психологічного розвитку ідеологічних поглядів і переконань головного персонажа від дитячих років до зрілої юності: «Чи я демократ, чи ні?.. Брешеш, попе, брешеш, я не твоя пара. Я демократ!
Тільки, правда, демократ я в теорії, але сьогодні ж я піду робити щось практичніше...
В народ!» [23: 515]. Інші аналітичні прийоми (а саме характеристики, самохарактеристики та інохарактеристики) несуть відкриту викривальну функцію: «Мужикі ви
подлиє! Хахли ви безмозглиє!.. Хамскоє отродьє!» [23: 523].
Система прийомів, способи її вираження в оповіданні «В вагоні» складна й багатогранна, але особливу привертають композиційно-функціональні їх особливості. По-перше,
змістовна-масштабна проблематика охоплює майже всі основні сфери людської діяльності
(від побуту до міжнаціональних стосунків) і всі рівні свідомої діяльності людини (від усвідомлення природно-генетичних потенцій до проблем ідеології та виховання): «… диви, народжується національна українська інтелігенція, прекрасно виробляється в неї літературна
мова … а в народі тимчасом – рідна мова губиться, нівечиться, московиться. Чи не підкопується тим фактом увесь ґрунт під нашими, інтелігентськими ногами?» [23: 243]. По-друге,
автор обійшовся кількома найпоширенішими прийомами (констатація, розповідь, роздум,
зрідка – звертання, погроза чи припущення), процес компонування яких повторюється.
По-третє, окремі характери, ситуації та епізоди твору об’єднує спогад я-оповідача: «Траплялося міні часом познайомитися з простою сім’єю … То я, було візьму вкраїнську книжку, ну
хоч би й традиційного «Кобзаря», почитаю в тій сім’ї – і незабаром постерігаю, що мішанина
вже й пропала, люди знов говорять чисто по-вкраїнськи» [23: 243]. По-четверте, все це разом
допомагає практично і всебічно розкрити образ самого я-оповідача, який постає перед читачем не тільки як обдарований та майстерний розповідач, а й як такий, котрий здатний високо
цінувати свого противника в діалогічному протистоянні.
А. Кримський, якого нерідко називають трохи не «супермодерністом», використовував
у прозі здебільшого цілу систему класичних для кінця ХІХ – початку ХХ століття прийомів
(описи, констатації, спогади, рідше – роздуми, психо- та самоаналізи і т. ін.), але цим
самим він вирішив тоді ще дуже нову проблему гендерного плану: матеріально-побутове
пристосуванство жінки-міщанки і збайдужіння чоловіків до проблем родини.
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Далі система прийомів у прозовій творчості А. Кримського набирає й цілком сюрреалістичних ознак.
Оповідання «PSYHOPATHIA NATIOHALIS. Дещо з невропатології, дещо з етнографії, дещо – так собі дещо» наскрізно пройняте спостереженням я-оповідача за власним
внутрішнім станом та за процесом вияву й характеристики головної причини свого психозу: «Вбираючи ухом гомін од великоруської балачки, я бридився й здрігався: ті звуки
чулися міні наче щось зовсім чуже і страшенно погане» [22: 202]. Провідним прийомом
твору стає спогад я-оповідача про свої внутрішні «почування», в якому є й суто сюрреалістична картина спостереження я-оповідача за своєю поведінкою нібито збоку.
В оповіданні «Дивна пригода» (десь на три десятки сторінок) А. Кримський ужив
десятки найрізноманітніших (яскраво виражених і зафіксованих у сучасному літературознавстві) прийомів переважно з багатим змістом (від найдрібніших порухів душі самого
я-оповідача до подій історичного масштабу); у різноманітних формах (від одно-двослівних
характеристик і оцінок до багатослівних описів-спогадів про лінгвістичні дискусії кількох
інтелігентів-учених (вжито й кілька міцно сплетених композицій прийомів) тощо. Найцілеспрямованішими виявилися функції прийомів, які розкривають внутрішній світ європейського вченого-лінгвіста, принципи й шляхи наукових та псевдонаукових пошуків:
саме тут автор виявився фактично неперевершеним, оскільки він розкриває не лише способи мислення вченого, а й мотиви його дійсно наукового і просвітницького мислення,
мислення людини для якої важливіше не наукова істина, а передовсім самоутвердження.
Провідним прийомом твору є досить масштабний за розміром спогад: «Сидів я, одного
літнього дня, у своїй кімнатці в моєму рідному городкові Звенигородці тай писав наукову
філологічну статтю» [22: 163]. І він використовується по-різному у всіх можливих формах
і з найрізноманітнішими функціями: від того, що він виступає основним джерелом художньої інформації до ролі коротких і виразних самохарактеристик я-оповідача; від змалювання внутрішнього стану людини до характеристики цілого суспільства і людства.
Психоаналіз і особливо самопсихоаналіз я-оповідач використовує неоднозначно:
спочатку активно, ефективно, навіть дещо роздратовано, а потім і зовсім рідко та невдало, оскільки він цілком переконався, що «несподівані передчування» в житті кожної
людини трапляються постійно і не випадково – вони пов’язані не стільки з думками та
настроями, скільки з потужними подразниками із реальності. Максимально переконливоми виступають самоспостереження я-оповідача за змінами свого внутрішнього стану:
«... у душі моїй заговорило придушене почуття, що хтось мене нагально кличе, хтось
мене бажає притьмом побачити...» [22: 164].
Роздуми оповідача про можливі мотиви, причини та умови діяльності інтелігентівлінгвістів також складають значну частину твору і здебільшого глибокі, правдиві й логічні, точніше – з логічними висновками, як і належить мисленню вченого.
Композиції довжелезних рядів неназваних прийомів вибудовуються за певними абстрактними та реальними «схемами» мислення й переживання людей, в яких доводиться
закономірність людських «передчувань» і передбачень. Для того щоб усе це виглядало
ще й максимально переконливим та доказовим, я-оповідач часто зіставляє і «схеми»
мислення, і характерні риси тих, котрі «навмисно» чи «не навмисно» беруть на себе місії
просвітників, мислителів та вчених.
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У цьому оповідання автор виявився великим майстром – ніщо не пройшло повз його
уваги, щоб не викликати в ньому самому (хай і не зовсім адекватну) реакцію. Уся система
прийомів твору і особливо специфіка їх використання засвідчили: А. Кримський у цьому
творі виступив як типовий представник модернізму кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Гострі особисті переживання старого грішника в оповіданні «Виривки з мемуарів одного старого гріховоди. Матеріали для діагнозу сексуальної психопатії» А.
Кримський подає складним «букетом» прийомів, об’єднаних загальним прийомом констатаційного пригадування. У цю композицію прийомів уплітаються самохарактеристики, видіння і марення, внутрішнє мовлення та самоспостереження, роздуми,
передбачення і передчування, цитування тощо. А все це разом поступово набрало
загального характеру найвідвертішої сповіді.
А. Кримський написав не просто твір-спогад, а пронизав його переважно духом щирої, гранично відвертої психологічної (навіть психофізіологічної) сповіді такого грішника («гріховоди»), який кається не стільки для того, щоб випросити прощення і «царства
небесного», скільки для того, щоб самому зрозуміти глибинні мотиви, причини та умови
своїх власних дій і думок, а також самостійного їх цілеспрямування на добротворення
чи злотворення, на досягнення людиною конкретної мети чи просто на безконтрольне і
бездуховне мислення, мовлення й діяння: «Чого ж мені так тоскно! Хіба я не знаю, що
всі душевні болі нелогічні ... Я, от, цілісіньке моє життя був егоїстом, еге ж, егоїстом,
егоїстом, – тілки ж, питаю, чи варто тепер сумувати про це? ... А докори од совісті мене,
про те, гризуть! Через віщо?! Звідки вони?!...» [22: 182].
Творчо-емоційні та інтелектуально-емоційні «паузи» акцентовано відтіняли своєрідні прогалини в свідомості я-оповідача.
Завдяки такому добору й поєднанню прийомів емоційно-чуттєвий пафос, проблемнотематичне і формальне багатство змісту твору виявилися настільки чітко структуровані і
разом з тим вдало скомпоновані, що твір виглядає надзвичайно цілісним і вагомим – вищою мірою мистецьким і модерним.
Саме цей твір відзначається й дуже вдалим поєднанням систем традиційних і типових
для української прози кінця ХІХ століття прийомів з прийомами новітніх стилів і течій:
від елементів описовості до вищих досягнень експресіонізму та сюрреалізму, навіть в
окремих абзацах – у констатаціях, роздумах особливо в самохарактеристиках. Усе це
разом уже тоді презентувало кращі зразки авторського та персонажного психоаналізу.
В основу «Бейрутських оповідань» покладено переважно спостереження автораоповідача за арабськими звичаями, зіставлення та протиставлення їх з добре знаною
автором європейською реальністю, що помітно загострює лише конфлікти оповідань: «...
виглядав Абу-Амін зовсім-зовсім не так, як бейрутяни ... його чорна-пречорна борода,
лиш де-не-де покраплена сріблястою сивиною – борода розкішна, борода поважна, борода велична. А в Бейруті світські люди борід не носять» [22: 541].
Спостерігаємо і чітке переплетіння інформативно-описових (описова констатація)
та аналітичних прийомів (констатація з елементами роздуму та зіставлення чи протиставлення): «Як у вас тепло в вашій Сірії! ... Наш палестинський фехраль куди холодніший од вашого!.. Нема де правди діти: гарна ваша сторона!..» [22: 564]. Саме цим
досягається реалістична доказовість констатацій і описів, а також логічність тверджень
головного персонажа твору.
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Для всебічного висвітлення мовного питання наявне переплетіння описовоінформативних прийомів (історичний екскурс з елементами логічної констатації).
Вітальним звичаям приділяється велика увага, вони передаються складним прийомом
репродукування з елементами перекладів, уточнень. Цим досягається максимальна точність в описах мовного середовища: «Нгâрак мбâрак!» (Се значило: «День твій благословенний!») [22: 541].
Отже, огляд системи прийомів деяких творів А. Кримського надає можливість побачити його унікальну й постійно рухому майстерність – з допомогою використання цілих
систем прийомів творення образів, а системне дослідження всієї творчості митця надало
нові факти й докази для визначення його місця в українській літературі.
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ТВОРЧЕСТВО И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НА РУБЕЖЕ ΧΙΧ–ΧΧ СТ.:
ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЙ ЭКСКУРС
На славянском литературном и философском материале анализируются сдвиги в
эстетическом содержании действительности рубежа ΧΙΧ–ΧΧ ст. Эволюцию феномена
творчества, связанную с развитием представлений о категории эстетического, отразил
модернизм, прививавший белорусской и польской литературам внимание к личности. Эстетическое раскрепощение человека, эстетическое пробуждение народа составляли один из
векторов программ возрождения колонизированных белорусского и польского народов.
Ключевые слова: эстетическое содержание действительности, творческая активность души, эстетическое раскрепощение, модернизм, личность.
The shifts in the aesthetic contents of the reality in the 19-20 centuries are analysed on the
Slavonic literal and philosophic material. Modernism, that had been cultivating attention to
personality in Belarusian and Polish literatures, reflected the evolution of the creative work
phenomenon, connected with the development of the ideas of aesthetic category. Aesthetic
liberation of man, aesthetic awakening of people formed one of the vectors of programs on the
rebirth of the Belarusian and Polish colonized people.
Key words: aesthetic contents of the reality, creative activity of soul, aesthetic liberation,
modernism, personality.
Литературоведы, как правило, исследуют антиномию «красивое – полезное» как одну
из центральных проблем ряда польских модернистских дискуссий, а также центральную
проблему белорусской «нашенивской» дискуссии. Названное категориальное противопоставление имеет давнюю традицию, в которой фигурируют имена Сократа, Г. Гегеля,
И. Канта и др. За пределами науки о литературе остается актуальная проблема сдвигов
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в эстетическом содержании самой действительности, которые в значительной степени
провоцировали полемики на страницах периодических изданий и в художественных
произведениях. Между тем, как часто бывает, именно искусство слова первым ощутило
и зафиксировало существенные изменения в духовной сфере жизни личности на рубеже
ΧΙΧ–ΧΧ ст.
Сегодня ученые выделяют в феномене творчества два взаимосвязанных, но не
тождественных аспекта – особый вид деятельности и атрибут человеческой деятельности вообще [1: 41]. Кристаллизация понимания творчества как атрибута человеческой
деятельности явилась результатом последовательного чередования ряда исторических
концепций: античного взгляда на настоящее творчество как пассивное созерцание, средневекового понимания творчества как способности Бога-творца, романтического (затем
заимствованного модернистами) видения творчества как божественного дара. На рубеже
ΧΙΧ–ΧΧ ст. феномен творчества стал подразумевать креативную по своей природе активность человеческой души. Возникновение такого понимания тесно соприкасалось с
развитием представлений о категории эстетического – разграничением эстетического и
художественного, субъективизацией эстетического.
В философской мысли постепенно происходило теоретическое осмысление исторического несоответствия эстетического и красивого, эстетического и художественного:
«эстетическое шире красивого» [2: 10]; «эстетическая функция имеет значительно более широкую сферу воздействия, чем только область самого искусства» [3: 38]; «сфера
эстетического освоения мира гораздо шире собственно искусства» [4: 44]. Это и позволило феномену творчества охватить не только создание артефактов, но и ремесло, повседневную деятельность, отдых, быт – всю сферу индивидуального бытия личности.
Основу субъективизации эстетического положил И. Кант, который привлек внимание к
«активности субъекта эстетического восприятия, что целиком соответствовало тенденциям культурно-исторической жизни ΧΙΧ–ΧΧ ст.» [5: 26]. Согласно Я. Мукаржовскому,
эстетическая функция «оказывает существенное воздействие на жизнь общества и личности, в известной мере формирует отношение – не только пассивное, но и активное –
личности и общества к реальности, в центр которой они поставлены» [3: 57]. Казалось
бы, имманентно свойственная человеку, способность наслаждаться искусством и красотой отдельных фрагментов жизни в действительности подразумевает продолжительную
и напряженную – творческую – внутреннюю работу личности.
В белорусском социокультурном пространстве знаковым в отношении эстетического
пробуждения нации стал 1913 год, что связано с фактом возникновения «нашенивской»
дискуссии, с выходом сборника миниатюр «Образки» З. Бядули. (Показателен также
свойственный белорусской поэзии начала ΧΧ ст. культ эстетического, иллюстрацией которого, например, в творчестве М. Богдановича, выступал мотив «калі зварухнецца душа».)
Названные явления были созвучны европейской культурной жизни: в 1913 г. К. Малевич
представил миру знаменитый «Черный квадрат» как «зародыш всех возможностей», Э.
Гуссерль опубликовал «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии», обосновав мысль о существовании мира в форме индивидуальных знаний. Все эти
события, так или иначе, акцентировали внимание на человеческой личности с ее уровнем
индивидуальной культуры и образованности как основы порождения смыслов.
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Литературная полемика на страницах «Нашей Нивы» стала закономерным последствием сдвигов в эстетическом содержании действительности, в духовной сфере
жизни личности. В. Ластовский в статье «Оплачивайте долг» намеревался повлиять на
литературный процесс в сторону эстетизации белорусского икусства слова, что сделало
очевидным кардинальный переворот в мировоззрении эпохи. Автор статьи озвучил устами
крестьянина, от имени которого выступал, один из векторов национальной возрожденческой программы – прививание человеку эстетического отношения к действительности с целью повышения его общей культуры: «Моя повседневная жизнь серая и тяжелая, и я хочу
из ваших произведений научиться видеть вокруг себя красоту, существование которой я
предощущаю, но моя душа не такая чуткая, чтобы уловить ее» [6: 274]; «почему не учите
нас любить и понимать говор бора, плеск воды в солнце, замысел смерканиний, ясность
восходов,– почему не распаляете душ наших пожаром любви, не сыпете червонцев в этот
жар?» [6: 275]. За этим укорительным предложением стояло глубокое осмысление маштабности влияния на человека его собственного творческого потенциала, проявляющегося, в первую очередь, в способности видеть и чуствовать красоту. Однако претензия была
в некоторой степени запозненной: обозначенные тенденции уже присутствовали в национальной литературе, необходимо было их развивать и совершенствовать. Об этом позднее
высказался в статье «Еще раз об оплате долга» другой участник дискусии Л. Гмырак.
Литературная полемика на страницах «Нашей Нивы» в начале ΧΧ ст. отразила, с одной стороны, необходимость изменений в белорусском искусстве слова, с другой стороны,
утвердила уже присутствующие процессы содержательного и формального обновления
литературы. Последние коренились в обновленном содержании самой действительности –
эстетическом раскрепощении человека, активной жизнетворческой позиции личности.
Акцентируя внимание на эстетической культуре белоруса, в образе лирического героя сборника «Образки» З. Бядуля не просто запечатлел человека, а зафиксировал момент рождения личности – через творчество в широком значении слова. Но этот герой
еще не осознал, что все ощущения и переживания рождены внутри его самого и им самим: «А может и правда, что пурпур над зарослью рассыпает какая-то таинственная
богиня туч? А может и правда, что каждый цветочек ангел окрашивает и соловка
пестует?» [7 (2: 17)], что способностью видеть и откликаться на шедевры искусства
он обязан собственной эстетической культуре: «Или это свою душу мастер перелил в
мрамор холодный? Или он только разгадал загадку немого камня, загадку вечного сфинкса? Или какую-то затаенную силу освободила рука его из тесной могилы?» [7 (2: 45)].
Теоретически свою жизненную и творческую позиции З. Бядуля изложил в статье «Не
хлебом одним»: «Красота – мать жизни, руководство добра и правды. Красота – это
гармонично окристаллизованные жизненные атомы, которые, теряя свою прежнюю
хаотичность, входят в цикл сметливости, штукарства» [7 (5: 384)].
Мысль писателя перекликается со взглядами Н. Бердяева, который в творчестве
окончательной целью бытия – онтологично и космологично – считал феномен красоты,
а не добра: «Красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя
– не красота как культурная ценность, а красота как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мира в красоту космоса» [8: 455]. С разграничением эстетического и
художественного связано рождение активной жизнетворческой позиции человека, на ко262

торой основывается бедулевская художественная и бердяевская философская системы.
Согласно Н. Бердяеву, история человечества разворачивается в три стадии: эра закона,
эра искупления и эра творчества, которым соответствуют три типа этики. Высшая стадия
развития человека и человечества понималась философом как эра творчества, с которой
он связывал и личностное становление. Историческое наступление эры творчества как
третьего откровения – после эры закона как старозаветной и эры искупления как новозаветной – связаны с творческой активностью человека. Н. Бердяев утверждал творчество
не как привилегию одаренных Богом исключительных представителей человечества, а
как имплицитно присутствующее в христианской религии непременное условие жизни
каждого человека: «Если бы пути творчества были оправданы и указаны в священном
писании, то творчество было бы послушанием, т.е. не было бы творчеством» [8: 328].
Так, на рубеже столетий теоцентрическая философия Л. Толстого, основанная на идее
добра и связанной с ним победы над злом, уступила место антропоцентрической философии Н. Бердяева с идеей творчества и красоты в основе.
Модернизм ввел в польское искусство нового персонажа, обеспечившего творческой
интеллигенции возможность художественной авторефлексии. Им стал человек творческой профессии – артист, художник, литератор, танцор, циркач и др. Одновременно в культурном пространстве происходила эволюция феномена творчества, связанная со сдвигами в эстетическом содержании действительности. В емкой художественно-философской
форме этот процесс запечатлен в произведении Е. Жулавского «На крыше обсерватории».
Помещенное в сборник «Пролегомена» (1902), в котором писатель-философ раскрыл
сущность современного ему искусства, оно акцентировало внимание на глобальных
социокультурных изменениях. Написанное в обозначенной в подзаголовке форме «диалога про красоту», произведение явилось спором – структурообразующий элемент –
двух друзей о природе эстетического. Автор-рассказчик, утверждавший внешний мир в
качестве первоисточника красоты, провоцировал на дискуссию своего друга-астронома,
считавшего первоисточником красоты внутренний мир человека. Беседа представляла
собой ничто иное, как столкновение двух концепций красоты и соответствующих им
концепций эстетического – объективно-духовной и субъективно-духовной. Восхождение художника и искусства на высоту, которая ранее считалась для них недосягаемой,
имело закономерные последствия в виде озвученных астрономом постулатов: «Красота
является, пожалуй, найвысочайшим синтезом, который мы способны осуществить, и
поэтому повторяю: импульс здесь ничто. Красоту мы создаем сами, выходит, находится она в нас, а не во внешнем мире» [9: 60]. Дитя своей эпохи, автор произведения
«На крыше обсерватории» посредством субъективации эстетического по сути развивал
ницшеанское заявление о том, что «только как эстетический феномен существование
и мир представляются оправданными» [10: 154]. Умение видеть и чувствовать красоту,
осмысленное как исключительное свойство человеческой души, привело личность к творчеству в пределах собственного микрокосма – повседневной жизни и повседневных занятий. Этот ощутимый сдвиг в эстетическом содержании действительности Е. Жулавский
вложил в уста героя-астронома в качестве следующего постулата: «Чувствуя красоту,
или, как я бы сказал, создавая красоту, мы создаем целый новый мир в себе! Красивый
вид, произведение настоящего искусства пробуждают в нас целое множество чувств,
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настроений, мыслей, представлений, о существовании которых прежде мы никогда
даже не знали... Чувствовать красоту – это творить!» [9: 65–66]. Чувственное, положенное в основу эстетического переживания, стало краеугольным камнем модернистского мировоззрения, основывающегося на эмпирическом как единственно возможном
и верном методе познания.
Художественная литература исследовала и обосновала этот кардинальный переворот в
сознании эпохи задолго до его научной разработки. В белорусской философской мысли концепция национального пути как творческого появилась только в 1921 г. в эссе «Исконный
путь» И. Абдираловича (И. Кончевского). Автор высказал необходимость творчества во
всех сферах жизни как отдельного человека, так и общества в целом: «Настоящей основой
жизни может быть только творчество. Творчество на каждом шагу: в повседневной
работе, в семейных отношениях, в гражданском движении. Только тогда жизнь не будет
сжимать форма и человек удовлетворит свое природное стремление быть творцом» [11:
26]. Протестом форме (заданному, установленному, мертвому) во всех ее проявлениях – политической, национальной, социальной, индивидуальной – работа философа глубоко проникла в белорусскую действительность начала ΧΧ ст. Форма как способ бытия у И. Абдираловича явилась аналогом бердяевских эр закона и искупления, которые основываются на
обществе и Боге как субъектах моральной оценки. У белорусского и русского философов
форма и творчество, представляя разные способы бытия, противопоставлены, причем личностное становление человека и общества связывается с господством творчества. Примером творческой позиции по отношению к жизни для автора «Исконного пути» было само
искусство, так как художник постоянно находится в поиске новых форм самовыражения.
И. Абдиралович в философском эссе неоднократно цитирует Н. Бердяева, например: «Для
индивидуальности не нужно формы. Дух живет чувством, ему не нужно символов: »дух
дышит, где хочет»» [11: 19]. В книге «Смысл творчества» (1911) русского философа читаем: «Дух дышит, где хочет. Жизнь в Духе есть жизнь свободная и творческая» [8: 329].
Влияние на И. Абдираловича работ Н. Бердяева иллюстрирует присутствие в белорусском
научно-культурном пространстве идей персонализма – «экзистенциально-теистического
направления в философии, признающего личность первичной творческой реальностью и
высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением творческой активности верховной
личности – Бога» [12]. Впоследствии именно персонализм прочно закрепил ценностное
отношение к человеческой личности, акцентируя необходимость раскрытия ее творческих
качеств в целях уподобления Богу.
Если Ф. Ницше пропагандировал идею сверхчеловека, то Н. Бердяев исходил из присутствия творческого как возможности выхода к трансцендентному в каждом, неожиданно связывая гениальность с открытием творческого назначения человека. Влияние
Ф. Ницше на польскую культуру и Н. Бердяева на белорусскую и обусловили специфику
национальных возрожденческих программ колонизованных народов Речи Посполитой.
«Эта огромная сила настоящего счастья и жизни [творчество – уточнение мое. – Н.
Б.] не может быть в одном избраннике, в «высшем человеке», потому что голос его начинается и заканчивается не в пустыне, а в целом народе» – изложил в статье «Свет»
(1914) З. Бядуля собственное понимание творческой личности.
Новая эпоха разными способами – посредством искусства, философии, публицистики – несла информацию о том, что «ценность жизни – это творчество, это движение
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вперед,– когда жизнь не погибает в застое, а повсюду пробивает себе дорогу вперед и
вверх, когда кругозор человека становится все обширнее и больше и доходит до безграничности» [7 (5: 392)]; «жажда творчества есть наиглубочайшее содержание человеческого существа» [9: 70]; «у субъекта... может быть только одно желание активно
творить ценности в самом бытии, развивать бытие до совершенства» [8: 79]; «главное желание человека, это – желание быть вольным, быть творцом своей жизни» [11:
42] и т.д. И. Абдиралович осознавал наличие ряда трудностей в осуществлении предложенной им концепции национального пути: отсутствие благоприятных обстоятельств
для социального творчества, сложность воспитания в человеке стремления к общему
творчеству. Эти трудности продиктованы негласными бытийными законами: активная
жизнетворческая позиция не принимается обществом – творческая личность в искусстве
выступает преимущественно в трагическом облике.
Рубеж ΧΙΧ–ΧΧ ст., получивший в Европе определение так называемого «fin de
siècle», в каждой национальной культуре протекал со своими особенностями. Польское искусство характеризовалось небывалым расцветом, в то же время окрашенным
декадансом – ощущением кризиса и катастрофичности бытия. Белорусская культурная
жизнь интенсивно переживала возрождение, подразумевавшее способность каждого человека быть творческим в широком смысле. Стимулированный сдвигами в эстетическом
содержании действительности, модернистский перелом в сознании интеллигенции
основывался на эволюции феномена творчества, тесно связанной с развитием представлений об эстетическом. Осмысление способности видеть и чувствовать красоту как
творчества позволило этому феномену выйти из сферы профессиональной деятельности
в повседневную жизнь человека. Идеями необходимости творческой активности души,
эстетического раскрепощения человека, эстетического пробуждения нации модернизм
прививал славянским литературам внимание к личности.
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА КЛАСИЧНЕ ПОНЯТТЯ РОМАННИЙ ЖАНР
У статті досліджується проблема романного жанру. Аналізуються основні тлумачення поняття жанр та вчення М. Бахтіна, друга частина якого присвячена жанру – роман. У зв’язку з цим надаються інші трактування поняття роман, включаючи визначення
згідно зі словником літературознавчих термінів, Гегеля, Канта, Затонського та ін. Внаслідок цього порушується проблема форми та змісту, розглядається роман постмодернізму та риси романістики початку ХХІ століття. Сучасний роман характеризується
як результат компромісу між постмодернізмом та реалізмом.
Ключові слова: жанр, роман, форма, зміст, постмодернізм.
В данной статье исследуется проблема романного жанра. Анализируются основные
толкования понятия жанр и учение М. Бахтина, вторая часть которого посвящена
жанру роман. В связи с этим представляются другие трактовки понятия роман, включая определение согласно словарю литературоведческих терминов, Гегеля, Канта,
Затонского и др. Вследствие этого затрагивается проблема формы и содержания,
рассматривается постмодернистский роман и черты романистики начала ХХІ века.
Современный роман характеризуется как результат компромисса между постмодернизмом и реализмом.
Ключевые слова: жанр, роман, форма, содержание, постмодернизм.
The article is devoted to the problems of the novel studies. In particular it provides
basic interpretations of the notion of genre and M. Bahtin’s theory, the second part of which
deals with the novel. In this connection the other interpretations of the notion of novel are
represented including the definition of the literary dictionary. Moreover, ideas of Hegel, Kant,
and Zatonskiy are revealed. As a result the problem of form and content is treated. Apart from
this the postmodern novel and significant features of the novel at the beginning of the XXI
century are depicted. A modern novel is characterized as a result of the compromise between
postmodernism and realism.
Key words: genre, novel, form, content, postmodernism.
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Проблема даної статті полягає у відображенні сучасної оцінки теоретичних ідей щодо
роману. На нашу думку, для дослідження тенденцій розвитку літератури ХХІ століття логічним є звернення до різноманітних трактувань поняття роман. Звідси виходить, що актуальність роботи обумовлена потребою у розгляданні особливих та значущих досліджень
цього жанру, з метою виявлення загальної характеристики роману. Відповідно до поставленої мети окреслені такі завдання: розглянути різні тлумачення поняття жанр, описати
теоретичні аналізи жанру роман та виявити характерні риси сучасної романістики.
Вважається, що історія літератури – це історія її жанрів [1: 8]. Літературний жанр за
своєю природою здатний відбивати найбільш сталі тенденції еволюції літератури. Відомо, що вчення про жанри є одним з найдревніших розділів естетики і мистецтвознавства
та має коріння в античності (вчення Платона «Держава», Аристотеля «Поетика»), але ця
проблема залишається актуальною та дискусійною і сьогодні. По-перше, у сучасному
літературознавстві термін «жанр» вживається у різних значеннях. Одні вчені у відповідності до етимології слова так називають літературні роди: епос, лірику та драму. Інші
мають на увазі літературні види, на які ділиться род (казка, роман, повість, оповідання,
трагедія, комедія, дума, пісня, ода та ін.) [2: 82]. Отже, розглядаючи жанр як родову категорію, дослідники намагаються знайти та описати початкову зразкову форму якогось
певного жанру. Інші вчені зосереджуються лише на своєрідності жанрових різновидів
та, усвідомлюючи їх безмежну кількість, часто взагалі відкидають сталість поняття жанр
[2: 83]. Проте, своєрідним є вчення про жанри М. Бахтіна. Умовно у ньому можна виділити дві частини: перша пов’язана зі стилем та жанром (робота «Проблеми мовних
жанрів»), а друга – з аналізом роману як особливого жанру (роботи «Проблеми поетики
Достоєвського», «Епос і роман», «Форми часу та хронотопу у романі»). Вже на початку
своєї наукової діяльності М. Бахтін вважав, що центром аналізу мови є висловлювання.
У висловлюванні нерозривно пов’язані та визначаються специфікою сфери спілкування
три моменти – тематичний зміст, стиль та композиційна будова. Хоча кожне висловлювання є індивідуальним, неповторним за своєю формою, все ж таки існують відносно
сталі типи таких висловлювань, що М. Бахтін називає мовними жанрами. Крім цього, він
вводить поняття про первинні та вторинні жанри. Первинні жанри – це висловлювання,
що склалися у результаті буденного використання мови (побутовий діалог, оповідання,
воєнна команда, наказ, тощо). Вторинні жанри є складними, це може бути роман, наукові
дослідження, публіцистичні жанри, вони будуються в умовах культурного спілкування,
але при цьому вбирають в себе та переробляють первинні жанри.
Існує думка, що лише письменники другого ряду в повній мірі реалізують ресурси
напрямку або жанру, при цьому не виходять за їх межі. Саме вони, а не генії, створюють
жанрові моделі, зразки, що не суперечать типологічним признакам даного літературного
феномена. Певна річ, література розвивається одночасно у двох напрямках – формування
жанрів та їх реконструкція [3: 148]. Жанр відроджується на кожному новому етапі розвитку літератури і в кожному новому творі цього жанру. Отже, жанр живе теперішнім, але
завжди пам’ятає своє минуле, свій початок. Очевидно, що жанр є представником творчої
пам’яті в нескінченному процесі літературного розвитку [4: 121 – 122]. Жанр є необхідною формою затвердження та втілення зв’язків людини і світу, індивіда та суспільства у
розумно упорядкованому та роздробленому цілому [5: 15].
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Література ХХ століття не витворюється, як раніше, за певними правилами. Вона
усвідомлює, що художній твір зажди перебуває в процесі становлення і ніколи не є остаточно завершеним. Мистецтво слова не пропонує завершений продукт, а використовує
безмежні та різноманітні можливості мови [6: 19]. Література ХХ – початку ХХІ століть
обертається навколо роману, ніби навколо сонця, хоча цей жанр залишається предметом роздумів та загадкою як для критиків, так і для письменників. Роман не піддається
точному визначенню як в силу невід’ємної, але невизначеної стихії протяжності, так і
в силу того, що він включає багато різних типів та різновидів [7: 19]. Насамперед дискусійним залишається питання про виникнення роману. Деякі вчені вважають, що той
вид письменства, який називаємо романом, виник дуже давно, ще в стародавній Греції,
в часи занепаду її літератури. Древній грецький роман був звичайним оповіданням про
дивовижні, страшні або веселі пригоди. За грецькими взірцями постає ряд таких християнських романів, як псевдоклементини, гностичні життєписи 12 апостолів і особливо
цікаві з цього погляду діяння Фоми й Іоанна – євангеліста. Християнський роман мав той
самий зміст та форму, але посилював «елемент чудесного». Пізніше однією з видозмін
цього грецько-християнського роману був французький лицарський роман. «Дон Кіхот»
Сервантеса – перший і найвизначніший гумористичний роман, що виник як пародія лицарського роману [8: 204]. Проте, більша частина західних дослідників взагалі вважають
«Дон Кіхот» першим справжнім романом [7: 23]. ХVІІІ століття – це епоха подвійного
роману – гумористичного, повного пригод, і роману нудного, повчального. У подальшому (ХІХ століття) завданням роману було змалювання характерів і психології їх розвитку,
а також пропаганда деяких політичних, суспільних або релігійних ідей. Наступний етап
змін цього жанру характеризується розумінням тієї істини, що людина – це продукт свого оточення, продовження своїх предків, природи та суспільства, серед яких вона живе.
Осмислення та втілення цієї правди є заслугою французьких реалістів (Бейля-Cтендаля,
Бальзака та ін.) Роман такого плану обіймає все, що називається людським життям [9:
328]. Якщо окинути поглядом еволюцію роману з часу його виникнення до сьогодні, ми
пересвідчимося, що жанр розвивався від простої оповіді, яка була лиш позначальною, до
достеменного показу. Спершу новизна теми давала читачеві змогу тішитись із звичайної
оповіді. Його вабила пригода, як нас вабить те, що відбувається з коханою людиною.
Але невдовзі самі по собі теми перестають вабити, тепер приємність справляє вже не так
доля чи пригоди персонажів, як сама їхня присутність. Нам до вподоби спостерігати за
ними зблизька, перейматися їхнім внутрішнім життям, розуміти їх, занурюватися в їхній
світ. З оповідного чи дотичного жанр ставав описовим або безпосереднім. Ліпше сказати
жанром, що досить масштабно репрезентує навколишній світ.
Згідно з Гегелем, роман у сучасному для нього розумінні означає прозово впорядковану дійсність. Одна з найбільш значних і придатних для роману колізій – це конфлікт
між поезією серця і прозою житейських стосунків, яка їй протистоїть, а також випадковістю обставин [10: 425]. Характери, з одного боку, спочатку не сприймають устрій
цього світу, пізніше погоджуються з його законами, починають жити у відповідності до
них, а з іншого боку, вони витягають прозаїчні риси із усього, що роблять, тим самим
заміняють прозу життя, що вони відкрили, реальністю, що близька та схожа на красу
мистецтва [8: 247]. Автори словника літературознавчих термінів пишуть, що роман – це
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один із видів епічної оповідальної літератури, твір, який відображає складний життєвий процес, велике коло життєвих явищ, що змальовуються у розвитку [2: 328]. Взагалі,
між двома точками сюжету – початком та кінцем – не просто відбуваються різноманітні
події, радісні та сумні, звичайні буденні та фантастичні, а становляться значні зміни в
психології героїв [3: 162]. До того ж, специфікою жанру є те, що «різнобічний матеріал» організовується навколо «індивідуальної події». Зазначена двоїстість надає роману
невпинність руху. Саме у цьому русі роман досить точно «наслідує» світ, суспільство,
людину, одночасно відтворюючи та моделюючи їх, оцінюючи та створюючи [10: 423].
Взагалі художня творчість об’єднує два аспекти – життя, що відображується згідно з законами естетичного сприйняття, та суспільні й індивідуальні цінності, громадські ідеали
[11: 35]. А будь-який твір – це орган розуміння творчої природи світу, орган формування
людського споглядання та зрозуміння, людської думки та почуття у їх єдності, розвитку,
відмінності та глибинної неподільності [5: 12]. Очевидно, що роман – це форма нашого
відображення світу, а отже, це найбільш «вільний», «стихійний» жанр, майже не залежний від внутрішніх жанрових канонів, тому здатний з максимальною точністю узгоджуватись з тією чи іншою історичною ситуацією людства [7: 22]. У цьому випадку для
визначення роману підійде тлумачення художнього твору як результату творчого акту,
наслідку відбору, осмислення та типізації [12: 84].
У розвитку роману помітними стають нестабільність та трансформація форми [13:
149 ], що, на думку Канта, є головним для усякого витонченого мистецтва. Д. В. Затонський характеризує роман як ємну форму, що має великі, майже не обмежені зображувальні можливості [7: 20]. Певна річ, форма має величезне значення, але такий однобокий акцент може привести до антихудожнього наслідування. Кант дійшов висновку
про несумісність найвищих задач мистецтва з «грою» безпредметних форм [10: 169].
Окрім цього існує матерія почуттів – зміст. Для того, щоб форма не накладала кайдани
на зміст, вона сама повинна бути змістовною [11: 48]. Але зміст – це не просто факт
реальної дійсності, про який розповідається. Зміст літературного твору – це органічна
єдність відображення, усвідомлення та оцінки реальних життєвих ситуацій. Думки та
оцінки не повинні існувати відокремлено, вони проникають та пронизують собою події, переживання та дії, що зображуються. Такий нерозривний сплав дійсності, думки та
почуття існує лише у художньому слові – єдино можливій формі існування даного життєвого змісту [5: 55]. Роман є композиційною формою словесних мас, через яку здійснюється в естетичному об’єкті архітектонічна форма художнього завершення історичної
або соціальної події, що є різновидом форми епічного завершення [14: 271]. Отже, мета
мистецтва полягає у тому, щоб існуючу духовну істину поставити перед чуттєвим спогляданням. Слід згадати характеристику мистецтва Л. Толстого, згідно якого, мистецтво
не є, як це твердять метафізики, виявленням якоїсь ідеї, краси, Бога, не є, як це твердять
естетики й фізіологи, грою, в якій людина віддає надмір накопиченої енергії, не є виявленням емоцій зовнішніми ознаками, не є продукуванням приємних предметів, найголовніше ж – не є насолодою, а є необхідним для життя і для руху на благо окремої людини
та всього людства засобом спілкування людей, що об’єднує їх в однакових почуттях [15:
269]. Змістом мистецтва є його ідея, а його формою – чуттєве, образне втілення. Завданням мистецтва є опосередкування цих двох сторін, поєднання їх у вільне, примиренне
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ціле. Тут ідея та форма взаємопов’язані, і завершеність ідеї як змісту є також і завершеністю форми, а недоліки форми виявляються недоліками ідеї, оскільки остання складає
внутрішнє значення зовнішнього явища та лише в ньому стає реальною для себе самої
[10: 309]. У цьому випадку природно згадати про синтез у мистецтві, згідно якого кожна
частина виконує свою функцію, а в цілому частини складають естетичну єдність. Так,
для розуміння художнього твору у єдності змісту та форми потрібно усвідомлювати що
означає кожен елемент (прийом, засіб, тощо) художньої форми цілого, який конкретний
зміст він втілює. А це реальне художнє значення належить не елементу самому по собі,
а твору як цілому [5: 57]. О. Потебня відокремлює наступні стихії у художньому творі:
зміст (або ідея), який відповідає чуттєвому образу або розвинутому з нього поняттю,
внутрішня форма, образ, який вказує на цей зміст, який відповідає уявленню (яке також
має значення тільки як символ, натяк на відому сукупність чуттєвих сприйнять або на
поняття), і, нарешті, зовнішня форма, в якій об’єктивується художній образ [16: 47]. Слід
зазначити, що зміст та форма взаємно проникають один в одного. Форма має естетичне
значення, а зміст пізнавальне та етичне [17: 53]. Зміст є не що інше, як «перехід форми у
зміст», тому що предмет художнього освоєння (людське життя) стає змістом літературного твору лише тоді, коли йому повністю надається словесна форма, у якій він отримує
індивідуально-конкретне та завершене втілення. А форма є не що інше, як «перехід змісту у форму» саме тому, що мовний матеріал перетворюється у художню форму, оскільки
у нього «переходить» зміст і він цілком проникається безпосередньо життєвими значеннями [18: 224]. Форма з її естетичним значенням є вираженням суттєвого відношення до
світу пізнання та вчинку, проте це відношення не пізнавальне і не етичне: художник не
втручається у подію як безпосередній учасник, – він став би тоді особою, яка пізнає та
етично діє, – він займає істотну позицію поза події, як споглядач, який є незацікавленим,
але розуміючим ціннісний смисл того, що коїться, він не переживає, а співпереживає
[17: 52]. Це означає, що мистецтво відмовляється від старих форм художнього втілення
не тому, що вони не задовольняють читача або глядача, а тому, що старі форми не в змозі
вмістити усю повноту нового змісту, передати усю складність конфліктів та усю грандіозність звершень дійсності, що вічно змінюється [12: 199]. Взагалі, життя знаходиться
не тільки поза мистецтвом, але і у ньому, всередині його, у всій своїй повноті ціннісної
значності: соціальної, політичної, пізнавальної та іншій [17: 48].
Зрозуміло, що історії відомі епохи, коли форма стає культом. Так, постмодерністи
відчувають лише панування «перетворених форм», коли пряме відображення змісту
у формі виключено. Важливою характеристикою постмодернізму є активний діалог з
культурною спадщиною минулого. Автор постає як активний «перепрочитувач» текстів
попередніх епох. Він широко використовує ремінісценції, алюзії, переспів як форму введення тексту-попердника у власний. Текст сприймається не як метадискурс з питань літератури як мистецтва слова і не як теорія літератури: значущим є зовнішня форма та її
внутрішнє структування [6: 274].
Певна річ, що роман вважається літературним жанром, що важко уловлювати, а в
епоху постмодернізму якраз ця властивість виявляється у найбільшій мірі. Цей факт
пояснюється тим, що постмодернізм – це особливе світосприйняття, що не має чіткої
систем поглядів, дуже різноманітне та мінливе [19: 17–20]. Будь-яка філософська систе270

ма претендує на репрезентацію істини. У постмодернізмі істина визначається єдиною,
але множинною, безкінечно розгалуженою. Недостатньо лише прийняти таку істину як
концепт – вона потребує адекватного для неї типу мислення та мови – нелінійної, багатомірної, динамічної. Внаслідок цього розробляється новий тип письма, освоюються
специфічні засоби для виразу постмодерністського уявлення [20: 67]. Постмодерний твір
має наступну художню парадигму: інтертекстуальність, гра та діалогізм [21: 16]. Постмодерна романна поетика має загальні риси: багатовимірний, інтертекстуальний простір,
відкритий текст, нелінійне письмо, впритул до втілення формули «текст як світ», цитування, фрагментарність, настанова на стирання грані між високим та тривіальним мистецтвом [19: 22]. Крім цього, характерним є відсутність наскрізної сюжетної лінії, зупинки,
вставні фрагменти, децентрированність структури роману [20: 123]. Отже, естетичний
принцип цієї епохи – «подвійне кодування», значенням якого є звернення мистецтва і
к еліті, і к людині з вулиці [19: 7]. Головною умовою створення «чистого мистецтва» є
чиста гра, що виступає антитезою примусу, виявленням вільної активності. При такому трактуванні гра розуміється як карнавал або театр, що урізноманітнює та прикрашає
буття [20: 80]. Одна з форм існування тексту – мовленнєва гра в тексті, текст як гра. Це
процес, пов’язаний з демістифікацією метафори. Кінематографічний кадр, вихоплюючи
крупний чи загальний план, підмінює собою типовий образ і докладний відбиток типових життєвих обставин. Речі постають спрощеними, оголеними, світ наближається і
деструктуризується, втрачає глибинну внутрішню структуру, стає пласким і стереотипно
однаковим. У цьому віртуальному світі письменник – справжній віртуоз, який не просто
використовує цитати з інших авторів, а розмовляє з класиками їхньою ж і, відповідно,
нашою, засвоєною від них, класиків, образною мовою, а ще – творить власний текст
із цеглинок-слів, цеглинок-образів, із кліше-структур своїх шановних попередників. Це
призводить до розмивання меж між жанрами й видами мистецтва, між письменством і
есеїстикою, словом і мовчанням-складкою в тексті, яка здатна промовляти [6: 275].
Очевидно, що література цього часу не говорить нічого нового, тому постмодернізм –
це «література мовчання» [21: 20]. З іншого боку, в постмодернізмі виникають незвичайні
– гібридні, мутантні жанрові утворення. Письменники активно використовують «подвійні» жанрові коди, як результат, з’являються жанри, що не існували до цього, наприклад,
комп’ютерний щоденник, роман-кліп, роман-коментар [20: 157]. Формальна домінанта
постмодернізму – полістилістика, що має чотири аспекти. По-перше, це взаємодія різних
художніх систем: античних, східних, біблейських та ін. По-друге, змішання жанрів та жанрових форм. Крім цього, цитатність та алюзії отримують статус особливостей тексту, що
відображає «цитатне мислення». Останнє – це поєднання відмінних стилів: образного,
науково-технічного, документально-публіцистичного [19: 23]. Саме плюралізм мислення
дозволяє вихід за межі літератури та створення творів на стику літератури та інших галузей знань або у позатекстовому вимірі [20: 114]. Проте слід зазначити, що ознаки постмодерністської поетики є достатньо древніми, їх можливо знайти і у Гомера, і у Шекспіра, і
у Достоєвського. Постмодерністськими вони стають лише у поєднанні та лише в межах
певного світосприйняття, на основі якого прочитується даний твір [19: 22].
Взагалі, постмодерністська література фіксує поняття «пустота» для опису світобудови
[20: 67]. В статті «Homo historicus», що присвячена творчості М. Бредбері, А. М. Звєрєв
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нагадує слова одного із героїв роману цього автора, щоб змалювати цей період як хаос,
коли навкруги всього повно, але в той же час надзвичайно пусто [22: 159]. Умберто Еко
в свою чергу наполягає, що кожна епоха має свій постмодернізм, тобто постмодернізм –
це своєрідний етап еволюції культури [23: 604]. Отже можемо допустити, що у наслідок
вичерпання модернізму з’являється цей феномен порожнини, що є ланкою та предтечею
нового етапу розвитку літератури. Таким чином, постмодерний роман є порожнечею.
У 90-х роках минулого століття очевидним стає відродження реалістичного імпульсу,
точніше зародження компромісу між постмодернізмом та реалізмом. М. Н. Липовецький
справедливо стверджує, що мова йде не про звичайне повернення до реалізму, а про
драму людської долі, що розігрується у хаотично багатошаровому та полівалентному
всесвіті постмодернізму [19: 9]. Думку про вічне повторювання речей, про постійне повернення «на свої кола» висловлював Ервін Роде, згадує її і Д. Затонський.
Сьогодні роман по праву називають епосом нового часу, але це метафоричне визначення потребує уточнень. Під епосом ми розуміємо героїчну епопею, пісню, що має
фольклорні риси (фантазія, вигадка, суспільна цінність та ін.) та епічні (описи, авторські
відступи, діалоги, монологи та ін.). Епос, що старіший роману, є розповіддю про події,
які визначали долю не окремого героя, а всього народу. Звідси його характерна риса – нерозривність історії та народу. Роман, навпаки, відображає явища швидкоплинного життя,
показує індивідуума, його осмислення щодо свого положення та соціальної ролі. Звичайно, герой роману діє як і герой епосу, але його суттєва відмінність в тому, що він ще
й говорить, а дія романного героя не безперечна і здійснюється не в загальнозначущому
епічному світі [4: 147]. Роман є епосом приватного життя [2: 328]. Сучасний роман існує
як сукупність інтересів, станів, характерів, життєвих умов, і як наслідок, він є широким
фоном цілісного світу з епічним зображенням подій. Взагалі, структура роману століттями відточувалась на основі діалектичного протиставлення та діалектичної єдності індивідуального та соціального, особистого та надособистого, окремого та цілого, духу та
матерії, людини та світу, відхиляючись то до одного, то до іншого полюсу [7: 21].
Слід також зазначити і фольклорну основу роману – казку, де окрім художнього вимислу як основи жанру, з’являється ще особистість, яка переслідує власні цілі. На відміну
від героя казки, романний протагоніст обов’язково розвивається та йому не чужі внутрішні
психологічні конфлікти. Крім цього, герой роману є представником конкретного соціального середовища та носієм цілком визначених, соціально детермінованих етичних цінностей [3: 159]. Сьогодні у різноманітній літературі, що виказує «суспільство споживання»,
існують твори, в яких соціологічний зміст подається в «упаковці» психологічного роману
традиційного оповідального типу [24: 14]. В цілому, у процесі конституювання роману
як жанру суттєву роль грала опозиція «соціальне – індивідуальне» [3: 184]. Таким чином,
головним у романі є наявність двох компонентів – індивідуума та того соціуму, в контексті
якого він усвідомлює себе, відокремлює, а потім діє. Роман – це вигадка, що не претендує
бути історією, а формує динамічний конфлікт між особистістю та світом.
М. Бахтін порівнює роман з епопеєю, яку називає поемою про минуле. Характерним
є те, що і оспівувач, і слухач, які іманентні епопеї як жанру, знаходяться в однаковому часі
та мають одні й ті самі цінності, але світ героїв, що зображується, відокремлений часом
та існує на іншому рівні цінностей, що є недосяжним через епічну дистанцію. Далі автор
зазначає, що якщо зображувати події на одному ціннісно-часовому рівні з собою та сучас272

никами, то з’являється романний світ [25: 103]. Романне слово народжувалось та розвивалось не у вузько літературному процесі боротьби течій, стилів, світоглядів, а у складній
багатовіковій боротьбі культур та мов [4: 446]. Беручи до уваги вище зазначене, зрозуміло,
що час та епоха зумовлюють характер літератури. Так, Д. Затонський характеризує роман
ХХ століття як бульварний, сентиментальний або сексуальний твір, що рекламує ідилічні принади або тваринні захоплення капіталістичного буття. Такий роман покидає межи
мистецтва, хоча використовує специфічні художні прийоми. В перш чергу цей роман відкрито обслуговує ідеологічні та політичні потреби державної та промислової адміністрації
[7: 30]. Тактика автора мусить полягати у виокремленні читача з його реального обрію й
облаштування його у вужчому, герметичному й уявному світі роману. Одне слово, він має
оселити читача в меншому світі, викликати в нього зацікавлення тим людом, який постає
зі сторінок роману, але, попри всю свою привабливість, не може взаємодіяти з істотами з
плоті й крові, що оточують читача і повсякчас вимагають уваги до себе.
В наш час роман розвивається особливо швидкими темпами. Він вбирає в своє єство
елементи інших жанрів – есе, поезії, репортажу. Всередині художнього тексту відбуваються розпад і примноження форм оповіді: листи, оголошення, газетні статті, елементи
рекламних слоганів, репліки з модних спектаклів та фільмів. Текст вбирає в себе формальні практики інших мистецтв, і митці не переймаються своєю новітньою малозрозумілою художністю. Загальними прикметами сучасної романістики є освоєння свіжих
тематичних областей та звернення до нових героїв, висунення ідей, що співзвучні з
духовним життям суспільства, оновлення художньої форми та зміцнення зв’язку з сучасністю. Окрім того, визначною особливістю романів є досліджувально-аналітичний
характер та спроба художнього втілення нових концепцій світу [11: 5–36]. З другої половини ХХ століття роман відмовляється від уваги переважно до морально-етичних тем, не
прагне описати об’єктивну реальність і стає швидше полігоном, на якому виробляється
нове світобачення [6: 72]. Сучасні романісти намагаються через суб’єктивне сприйняття життя створити поетичну цілісність, в якійсь мірі поетичну «деформацію» реальних
фактів. Взагалі, досить важко виявити та встановити літературні закономірності в живому літературному процесі. Це можна порівняти з нашим спостереженням за будь-яким
предметом. При близькому спогляданні ми бачимо деталі, характерні риси та можемо
зробити лише деякі загальні висновки. Якщо ж поглянути на предмет здалеку, ми помічаємо його положення серед інших речей, їх гармонію або дисгармонію. Отже, ми маємо
змогу оцінити тільки загальні тенденції розвитку сучасної літератури.
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ДЕРЕВО ПІЗНАННЯ: ВИМІР ЕКЗИСТЕНЦІЇ
У статті йдеться про добірку Марини Кононенко «Між кроною і корінням», вміщену в альманасі Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов-2005». Проводиться
теза про актуалізацію авторкою архетипу дерева і спробу через його різновиди (клен,
дуб, береза) показати вимір людської екзистенції.
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Ключові слова: архетип дерева, екзистенційний вимір.
В статье идет речь о подборке Марины Кононенко «Между кроной и корнем», помещенную в альманахе Международного литературного конкурса «Гранослов-2005».
Проводится тезис об актуализации авторкою архетипа дерева и попытке через его
разновидности (клен, дуб, береза) показать измерение человеческой экзистенции.
Ключевые слова: архетип дерева, экзистенциальное измерение.
The article is about the selection of Marina Kononenko «Between a crown and root»,
contained in literary miscellany of the International literary competition «Granoslov-2005».
The archetype – tree (maple, oak, birch) is painted out to show the measuring of human
existence.
Keywords: archetype of tree measuring of existence.
В історії світової культури дерево посідає особливе місце. Образ Світового дерева як
моделі світобудови постає у фольклорі різних народів і в численних національних літературах. Не виняток тут і народ український, що для нього дерево «символізує зв’язок з
предками (коріння) й Богом (крона)» [1: 492]. Виходячи з подібного тлумачення кожна
людина знаходиться наче «між кроною і корінням», у зв’язку з предками й нащадками.
До того ж, людина перебуває в тісному духовному зв’язку те тільки зі своїм родом, а
й з власним народом. Тому дерево можна розглядати як аналог Дерева життя окремої
людини й нації. Що така аналогія виправдана потверджують тексти Святого Письма.
Так, у притчах (Матвія 12: 33-35) Ісус Христос наголошує, що: «Дерево з плоду свого
пізнається», а людина зі своїх учинків [2: 21]. Але щоб розпізнавати людину за вчинками,
потрібно набути життєвого досвіду. Таким чином, Дерево життя стає Деревом пізнання
себе, свого роду, народу, світу загалом.
«Образ людини-дерева поширений і у західних культурах, де дерево, за античною
традицією, вважалося істотою жіночого роду та співвідносилося з інтуїтивним, чуттєвим освоєнням світу./.../ Цей символ у християнській інтерпретації читався так: людина
– прив’язана до землі вертикаль, яка має потенцію зростання вгору. Відтак у людині
поєднано низьке й високе, йде боротьба між абсолютним низом (злом) і абсолютним
верхом (добром)» [1: 496].
Інтуїтивне освоєння світу, оперте на тривалу культурну традицію, здійснює в добірці «Між кроною і корінням» Марина Кононенко. Епіграфом до добірки обрано рядки
Олени Гаран: «Мій світлий клене! / Між людьми так важко залишатись Богом» [3: 20]. У
цих рядках відлунює народне уявлення про клен як священне дерево [4: 82, 83]. Будучи
співмірним з Богом, це дерево наділяється епітетом світлий і постає хоч і в гурті людей,
але внутрішньо відокремленим від них, з прагненням залишатись Богом.
Зауважмо, що поета культурна традиція розглядає як посередника між землею і небом, своєрідним аналогом священного Світового дерева. Та й сама побудова поетичного
висловлювання чітко співвідноситься з сакральними практиками: «Смисл вірша вертикальний. Інакше кажучи, через пряме повідомлення йде інша складова, вертикальна вісь,
яка відразу виводить на смисл, і тільки передчуття цього смислу допомагає нам сприймати слово за словом, речення за реченням» [5: 496]. Отже, думається, не буде перебільшенням твердити, що звертаючись до архетипу дерева і розгортаючи різні його варіанти
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в поетичну вертикаль, поетеса відображає внутрішній досвід ліричного персонажа (до
певної міри й власний), розкриває читачеві вимір екзистенції.
Дослідники відзначають тенденцію до виникнення індивідуальних авторських міфів
в сучасну епоху, у яких реалізується творче переосмислення етнічних традицій і зміна семантичного наповнення архетипів у зв’язку з актуальними проблемами розвитку
ментальності особистості і новими екзистенційними завданнями особистості в перехідні
культурно-історичні періоди [6]. Актуалізуючи конкретний варіант рецепції культурного
досвіду людства (архетип дерева), спробуємо пунктирно окреслити характерні риси ліричного персонажа та його епохи.
Судячи з епіграфа, центральним деревом в поетичному світі Марини Кононенко виступає клен, отже, виняткове місце у її добірці посідає вірш «Кленовий сон».
Сон як простір людської свідомості неодноразово осмислювався в релігійних і світських текстах. Християнська традиція розглядає сон як аналог смерті, після якої настає
пробудження-воскресіння (тут доречно згадати одне з найбільших церковних свят –
Успіння Пресвятої Богородиці). Поезія ж додає до такого трактування ще кілька: моделювання бажаного, як у творі «Сон («На панщині пшеницю жала») Тараса Шевченка чи
дійсного, як у комедії «Сон» того ж автора.
Лірична героїня вірша «Кленовий сон» у початкових і прикінцевих рядках наголошує свою злитість із деревом: «Та я в безсонні жил старого клена», «Бо я безсонням
угніздилася в тобі». Коли співвіднести ці дві репліки з християнським тлумаченням сну,
то виходить, що дерево дарує безсмертя героїні, а згодом героїня стає безсмертям дерева.
То чи не виправдано буде добачати в героїні вірша алюзії до Мавки з «Лісової пісні»
Лесі Українки? Адже у драмі-феєрії життя Мавки невіддільне від життя дерева і продовжиться в єдності з ним [7 (5: 201-293; 8)]. Перебуваючи під захистом дерева (у дереві),
ліричні героїні обох творів не знають печалі й не потрапляють у поле дії злих сил. І Мавка і героїня вірша «Кленовий сон» причетні до вічного, божественного, сущого. У вірші
М. Кононенко читаємо:
Кленові соки п’ють мою печаль,
Кленове листя шелестить про суще…
Совині ночі оминають нас,
Безшумно кажанами сім’я лущать [3: 21].
І якщо таке припущення може видатися дещо натягнутим, то ширша аналогія з дріадами античних міфів виглядає цілком доцільною. Підтвердження останній тезі знайдемо, коли пильніше поглянемо на зачин вірша:
Наш білий світ давно уже зсивів.
Бендюжнику! Старієш швидше мене…
Тобі наснилось, що мені наснився ти,
Та я в безсонні жил старого клена [3: 20].
Швидкоплинність, минущість, смертність людини передають у Святому Письмі
(Псалми 90: 5, 39:7) символи сну, трави та тіні [2, 671, 640]. Останній з вказаних символів – своєрідний знак-нагадування про справжню, вищу дійсність. Ідея життя як пригадування властива ще античній філософії в особі Платона, який розглядав дійсність як
печеру з тінями на стіні. Оті тіні є знаками вищих істин, які людина пригадує впродовж
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життя. Мистецтво ж в античній філософії тлумачилося з позицій наслідування дійсності,
отже як подвійне відображення істини: тінь тіні чи сон про сон.
В координати античної філософії, що тлумачить життя як пригадування, ідеально
вписується вірш М. Кононенко «Кленовий сон». Слова вилущуються «пригадуванням
крони про коріння», «кленова пам'ять повертає вчвал», а «ліси не сплять, лиш бавлять
наші сни» [3: 21]. Зрештою, пригадування у вірші молодої авторки розгортається як екзистенційне перебування на межі смерті:
Усе зашерхло, тільки бачу я,
Як із зернини клен запрагнув сили.
Як корінь, пробиваючи жорству
Дернового вінця земної кулі,
Де сонце перероджує траву
У кузні невмолимої зозулі… [3: 21]
Отже, час наділено семантикою невмолимості щодо природи й людини, але він же й
творить, гартує їх. Народження й переродження (або ж преображення) дається дуже непросто. Маємо тут і приховану алюзію на терновий вінець, страждання земної кулі й усіх
істот, що її населяють, і потребу докладати чималих зусиль, щоб пробитися до сонця (а
воно є аналогом знань, вищої істини). Зауважмо, що за всієї злитості клена й ліричного
персонажа, сакральні знання доступні дереву («Високі крони думають про вишнє»), дерева не відкривають цього знання автоматично, його потрібно вистраждати життям:
І клен зітхає, і зітхаю я –
Скрипить кора, пульсує серцевина.
Ліси мовчать, про те, що знали ми,
Між стовбурів тонка струмує тиша [3: 21].
Ліричний персонаж даного вірша угніздилася в дереві, «щоб світові не маритись ніколи».
Оце небажання ввижатися світові, пов’язане, очевидно, з прагненням зберегти свої найкращі
якості, своє природне середовище. Адже без дріади дерево гине, з нього зроблять дрова.
Варіацією на тему пригадування є вірш тієї ж авторки «Берестова кора»:
Минуле пам'ять морочило сонно,
І смак землі нагадував вино.
У царині кротів і чорнозему
Наземний світ здається лиш мара… [3: 26].
Світ, яким він постає з позиції насінини, котрій «прокинутись дано» – ілюзорний
світ. І справжності він набуває з першими росточками, що проростають «ламаючи кору
зі щемом». Рослина набуває антропоморфних ознак: «Розправивсь берестовий кий в хребет, / Зелена кров зібралася у крону, / Тягнули ноги суть землі солону» [3: 26]. Витоки
такого трактування можемо знайти в тотемізмі, коли певна рослина чи тварина розглядалася як предок роду, його захисник, частково набуваючи людських рис. Але первісний
зв'язок людини й рослини виявляється й у зворотному уподібненні. Метаморфоза людини в рослину чи тварину добре відома українським народним казкам, як і народним та
літературним баладам (до прикладу, можна згадати «Тополю» Шевченка), творам інших
жанрів, що спираються на поетику міфу (як у фінальному монолозі Мавки з «Лісової
пісні»). От і в Марини Кононенко звучить цей мотив:
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А скільки кіс об тебе поламали,
Допоки шкіра вже корою стала? [3: 27].
Оте ламання, тиск, страждання, що робить нас міцнішими, твердішими (менш чутливими?) – наслідок бажання прокинутися зі світу ілюзій. Це бажання може коштувати
надто багато, але авторка твердить, що дерево:
Допивши день із сотні вечорів,
Тягнулось листом в невмолиму вищість.
Дарма, коли спиляєте до пнища, –
Смішне хлоп’я змайструє з гілки свищик
І піде в даль незайманих полів [3: 27].
Якщо зіставити розглянуті твори, то стає помітно, що ліричний персонаж вірша (а
з ним, ймовірно, авторка) проходить непростий шлях пізнання. Починаючи з розуміння
невмолимості часу й конечності існування людини й природи, доходить до твердження
про невмолиму вищість – ідеал, до якого прагнеш усупереч (чи завдяки?) обставинам.
Саме через таку переоцінку дерево в разі знищення у вірші «Кленовий сон» йде на дрова,
на спалення (вбачаємо тут аналог жертвоприношення, та чи не марного?), у вірші «Берестова кора» – на свищик. Отой свищик – відповідник сопілки з «Казки про калинову
сопілку», наділений здатністю викривати завдану кривду й відкривати правду. А ще він є
символом творчості, яка долає смерть, формує нові перспективи існування як для дерева,
так і для людини. Варто наголосити на тому, що матеріал для свищика – берестовий кий
– обрано невипадково. Адже в давнину люди писали на берестовій корі. Вона ставала
носієм людської пам’яті про світ і про себе. Ось чому в зачині вірша фігурує стило:
Багряний вечір синьо відмирав,
У сутінках спливаючи чорнилом,
Неначе кров’ю, небокраю стило
Ламало цноту сонячних заграв [3: 26].
З цих рядків випливає щонайменше три істотних моменти: 1) сутінки – не просто
пора доби, це стан світу, позбавленого духовних орієнтирів; 2) аналогія чорнила з кров’ю
показує, що справжня творчість народжується важко; 3) виникає ідея ламання цноти як
нищення первозданної краси світу (наприкінці вірша творчість відновлює первозданність світу, незайманість полів). Ламання постає не лише знаком нищення, а й синонімом
болісного зростання, зміцніння.
Символом духовної міцності в народнопоетичному сприйнятті виступає дуб, він також уособлює мужчину в різний період життя, або ж безталання (якщо дерево побите
негодою) [4: 80-81]. У Т. Шевченка, за спостереженням Л. Генералюк, дуб візуалізує
духовне буття нації, її давність, славу й потугу [1: 493].
Перегук із вказаною поетичною традицією можемо знайти в трьох віршах М. Кононенко. Так у вірші «Мій дуб помре, а я – на дубі тому» вчуваються алюзії до «Причинної» Т. Шевченка. Емоційно зачин вірша М. Кононенко («Мій дуб помре, а я – на дубі
тому, / Нанизана на захід, як в стрілу») [3: 21] перегукується з рядками 130-131 балади
Кобзаря:
На самий верх на гілляці
Стала… В серце коле! [9 (1: 12)].
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Спрямованість на захід – не що інше як наближення до смерті, що засвідчує й лексика твору, подана за строфами: «дуб помре, останній подих, останній погляд; я помру;
гинуть з блискавиці, а ми сконаємо; останній вечір; ми згинемо, розтанемо, пірнемо,
останній подих» [3: 21-22]. Власне, дуб тут постає як дерево, з яким лірична героїня нерозривно поєднана й якому уподібнена:
Кістками стовбур, сухожилля… нижче
Лиш нерви коренів, дубе, я помру… [3: 21].
Водночас дуб співвідноситься з юнаком, отже перед очима читача постає любовна
драма з хвилюваннями, звинуваченнями («Мудрець! Ти набрехав – яка там вічність, яка
там, в лиха, цісарська величність»), бажаннями («Смакуй моє вино, спивай, цілуй»). В
ній є місце блаженству й непорозумінню, приземленій дійсності та ілюзіям:
Отож, ми згинемо. Розтанемо, пірнемо
В штормисте видиво трави, яка мовчить.
І ти мовчиш заземлено ухильно [3: 22].
До речі, оте видиво можна співвіднести з маревом і сном у розглянутих раніше віршах. І сон стає синонімом згадки про минуле, посмертної згадки:
А ми сконаємо поважно й блідолицьо
Під тявкіт заблукалої лисиці.
І я тобі, напевно, буду снитись
У тому іншому, далекому краю [3: 22].
Зауважмо оту блідість лиця, що пов’язана з втратою крові («Бубнявий лист розіб’є в кров
кору»), болем. Саме дерево (а заразом і коханий, кохання) стають знаком хресних страждань:
Ти пригортаєш, вузлуваті плечі
Шрамовно тиснуть на моє чоло.
… Моя деревина пече натільно,
І кров твоя у стовбурі кипить [3: 22].
Фатум втрати переслідує й ліричну героїню вірша «Ми досить фатальні у згубі», яка
кидає своєму візаві фразу: «Це смішно і навіть фатально – / Не чуєш ти всесвіт мій» [3:
22]. Нерозуміння призводить до розлуки, коли слово «прощай», кидається в шарудку
поверхню душі ліричного персонажа, мов у дерево чи кущ. Дійові особи вірша просто
розминаються у цьому світі: «Коли я пройду – помолись; А ти проходиш незграбно, /
кульгаючи на деревій» [3: 22-23]. Оте кульгання стосунків і їх остаточна втрата:
Це смішно і навіть печально,
Хоч як камінець не крути,
А дуб німий і безжальний
Більш знає про мене, ніж ти.
Ми вміло мовчали разом,
Вростаючи у далину.
І я зеленіла часом,
А дуб ховав сивину [3: 22].
У бутті наодинці з природою лірична героїня починає бачити перспективу, радіти з молодості та мріяти про майбутнє. Дуб для неї стає символом прихованої мудрості, заспокоєння,
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коли в «смутні долоні» «треться як кішка корою». На тлі древнього дуба особливо гостро
вимальовуються обмеження часу людського життя, разом з тим проступає ідея чогось довготривалого й цінного. Такої цінності набуває плід дерева. Дуб «стиха шарудів жолудями», що
навіяло ліричній героїні цікаву асоціацію:
Світи у дубовій рамі
Подібні до щезнулих днів [3: 22].
Серед народних приказок і прислів’їв зустрічаємо такий евфемізм на позначення
смерті, як «врізати дуба» (труни найчастіше виготовлялися саме з цієї міцної породи).
Отже, дубова рама, наче труна для щезнулих днів. Минуле поховане, його єдина перспектива – згадка. Й тут дубова рама набуває ознак обрамлення до світлини, символізуючи
спогад про те, чого не повернути. Саме подібне усвідомлення незворотності втрати взаєморозуміння допомагає ліричній героїні зробити непростий вибір. Рішення є тим плодом роздумів (жолудем), яким вона кидає в героя. Отже, лірична героїня уподібнюється
дубу. На перший погляд може видатися, що це порівняння їй на користь, адже свідчить
про міцність у життєвих обставинах. Але це не зовсім так. Адже ліричний персонаж за
визначенням героїні має «шарудку поверхню». Коли розглядати ліричного персонажа як
уподібненого до деревію, то непорозуміння можна списати на відмінності будови, тобто
всесвітів душі. Але ця відмінність у людському світі – не лише природна даність, а й наслідок вільного вибору не прагнути знайти подібності, певні точки дотику.
Якщо ж пригадати, що лірична героїня, уподібнюючись дубу, набуває його характеристик («німий і безжальний»), стає очевидним, що у ситуації винні обидва персонажі.
Непорозуміння виникає з небажання обговорювати конфліктну ситуацію, а розчарування
в іншому веде до того, що стосунки обриваються без жалю, без жодної спроби порозумітися, без другого шансу. Німота і стає тим фатумом, що переслідує стосунки і призводить до їх втрати. Тому зачин вірша («ми досить фатальні у згубі») передає ситуацію
більш об’єктивно, ніж рядки завершальної строфи («Це смішно і навіть фатально – / Не
чуєш ти всесвіт мій») [3: 22].
Ідея плоду як запоруки тривання розгортається авторкою добірки у вірші «Поріг»,
де дубовий поріг і його «дерев’яні кістки» виявляються дужчими за «в шашіль побиті
роки». Секрет міцності дерева, уподібненого людині, в тому що:
Ти сміявсь і мовчав, прогинаючи тріснуту спину,
Найстаріший в роду, загубивши чуприну руду,
Бо дивився у небо… [3: 23].
Звертання погляду до вічності дає змогу побачити, що на зміну зрубаних дерев виростають нові, що людське життя не зникає безслідно, а прилучається по смерті до природи, «і старі дідугани у жовті кульбаби пішли». І доки на поріг стають дитячі ноги,
доти він почувається причетним до молодості і крізь веселі тріщини-зморшки проростає
зелена трава. Життя триває! Хоча вмирали люди, осідали гори,
А поріг не здававсь як останній із нашого роду.
Тільки дужче чіплявсь за великі земні стремена [3: 23].
Поріг у такий спосіб намагається виграти війну з часом, вийти переможцем, образно
кажучи, бути на коні. У просторі тексту поріг наділено винятковим статусом: він водночас найстарший (перший) і останній (наймолодший) із роду. Формуючи коло сакрально280

го простору, обмеженого порогом, дуб набуває захисної функції тотемного дерева, стає
священним оберегом. Залишаючись у цьому просторі (батьківській хаті), члени роду перебувають у безпеці. За умови, якщо оселя зруйнується під натиском часу, поріг і надалі
позначатиме сакральний простір, нагадуватиме про нього:
Та лишиться поріг, пустирем піднесеться щовище,
І вдивлятися сторожем буде в далекі світи.
А коли хтось із наших вернеться згадати той подив
Першоцвітного світу і вищі за себе хліби….
Підкахикне поріг під ногою розчулено-гордо
І порине у землю – свій жолудь до світла будить [3: 23].
Пам'ять про дитинство та перше сприйняття краси світу здатні повернути людину
до душевної гармонії. Коли ця функція буде виконана, поріг почуватиметься гордим за
представників свого роду. І тоді увійде в землю, щоб прорости новим деревом.
На початку добірки бачимо ліричну героїню, яка прагне бути в найтіснішій злуці з
природою, бо це надає їй захисту від зовнішньої небезпеки, допомагає залишатись Богом. Обираючи добровільне усамітнення, вона живе у затишному, але ілюзорному світі.
Щоб пізнати життя, треба не уникати людей, а намагатися залишатися Богом (поводитись відповідно моральних приписів) поміж них. І ті знання не надаються автоматично,
їх слід вистраждати (невипадково, у текстах фігурують алюзії на терновий вінець, хресні
муки, кров, жертву життям). Знання вічних істин є в людському серці, їх потрібно тільки пригадати (мов крізь сон, впізнаючи за тінню), переконана авторка. Апелюючи до
постулатів філософії Платона, народнопоетичної традиції (в основі якої поетика міфу),
християнської концепції світу, авторка уподібнює сон смерті, водночас тлумачачи його
як простір пригадування. Останнє допомагає людині перетворити невмолимий час (екзистенційну ситуацію смерті) на невмолиму вічність (причетність до вічних цінностей),
пережити любовну драму й драму нерозуміння (ситуативної самотності), усвідомивши
причини. Перетворити втрати (наприклад, душевної чутливості) на здобутки (творчі –
мелодія свищика, запис на берестовій корі), набути здатність приймати відповідальні
рішення (плід пізнання). Врешті-решт таке болісне пізнання себе й світу робить людину
духовно зрілою, зміцнілою. А життя їй бачиться не трагічним і беззмістовним проминанням, а важливою ланкою вічного життєвого руху між предками й нащадками, землею і
небом, світом людини й світом природи.
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Стаття присвячена особливостям зображення людини, випробуванням її тіла і духа
у в’язниці на прикладі творів М.Нарокова, У.Самчука, О.Солженіцина. Крім ситуативної типології, письменники звертають увагу на внутрішній світ арештованих, а також
на другий етап ув’язнення, коли людину поміщають в спеціальне приміщення.
Ключові слова: М.Нароков, У.Самчук, О.Солженіцин, арешт, в’язниця, образ в’язничного
світу, тілесні страждання, внутрішній мир.
The article deals with the peculiarities of the portrayal of the prisons inmates' hardship
and suffering of both body and spirit on the sample of works of fiction by M. Nabokov, U.
Samchuk, A. Solzhenitsyn. Besides the situational typology, the writers focus their attention
on the inmates’ inner world, as well as on the second stage of imprisonment when a person is
placed into a special prison cell.
Key words: M. Nabokov, U. Samchuk, O. Solzhenitsyn, arrest, prison, image of the prison
world, physical suffering, inner world.
Статья посвящена особенностям изображения человека, испытаниям его тела и духа
в тюрьме на примере произведений Н.Нарокова, У.Самчука, А.Солженицына. Кроме ситуативной типологии, писатели обращают внимание на внутренний мир арестованных, а также на следующий этап заключения, когда человека помещают в специальное помещение.
Ключевые слова: Н.Нароков, У.Самчук, А.Солженицын, арест, тюрьма, образ тюремного мира, телесные страдания, внутренний мир.
Постановка проблеми. Коли творилися і публікувалися спогади страдників і жертв
радянських таборів, художні тексти різних жанрів, у яких відтворювався «неймовірний
світ» «мнимых величин», що мав реальне підґрунтя, – тоді ще не були відомі досліджен© Пасічник О.В., 2009
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ня французького історика ідей, філософа-культуролога Мішеля Фуко «Наглядати і карати. Народження в’язниці» (вид-во «Gallimard», 1975). Автор спирався, як правило, на
французьку карну систему, хоча враховував тюремні кодекси й інших країн, у тім числі і
Російської імперії. У своїх «філософських розважаннях» Фуко не занурювався в карнорепресивну машину тоталітарних систем – гітлерівського і сталінського варіантів.
Коли ж пізніше до цієї проблематики звернувся інший французький філософ і есеїст
Цвєтан Тодоров у книзі «Обличчям до екстреми» (1991), то він широко порівнював практику утримування в’язнів у карних таборах, організованих фашистами і більшовиками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, з чиїх книг Тодоров брав приклади і спостереження очевидців, були вже люди й зі слов’янського світу (Болгарії, Польщі,
України, Росії), в тім числі книги О.Солженіцина, найбільше французький переклад «Архіпелаг ГУЛАГ» (1974). Тому кожен з письменників, які ще в 50-70-х роках ХХ століття
подали свої художні версії образного світу в’язнично-таборової сфери, ще не міг скористатися узагальненнями і роздумами згаданих філософів. У зв’язку з цим художні версії того,
що вкладається в концепти «наглядати і карати», образні світи, які змоделювали І.Багряний,
У.Самчук, М.Нароков (50-ті роки XX ст.), О.Солженіцин, В.Шаламов, В. Ґросман, Є.Ґінзбург
(60-70-ті роки XX ст.) та інші, розглядаємо як явища типологічного ряду, породжені однотипними суспільно-історичними умовами і психологічними факторами. За інваріантну основу
індивідуально-стильових різновидів образного світу, представленого в письменницьких текстах, будемо брати основні тези М.Фуко, зокрема висновок про те, що «покарання в новітні
часи почало перетворюватися на найприхованішу частину кримінального процесу» [8: 13], і
ті положення О.Солженіцина, котрі спираються на численні свідчення репресованих у світі
«соціалістичної демократії», характерні для тоталітарного режиму.
Мета статті – показати особливості зображення людини у в’язниці за творами
в’язнично-таборової тематики.
Виклад основного матеріалу. Що стосується старанно приховуваних від громадськості сталінських таборів, становище в'язнів яких відображене в художній прозі, то
для оцінки реалій того роздвоєного світу зберігає свою силу така порада М.Фуко: «... в
наших історичних суспільствах карні системи треба розуміти як частини своєрідної «політичної економії» тіла: навіть якщо вони не вдаються до жорстоких, кривавих кар, натомість послуговуючись «лагідними» методами ізоляції чи поправи, йдеться завжди про
тіло, – про тіло та його сили, їхню корисність та слухняність, їхній розподіл і покору» [8:
33]. Такий підхід до оцінки текстів, вибраних нами для аналізу, видається правомірним
ще й тому, що М.Фуко вирішив писати історію покарання, переконавшись не стільки на
уроках історії, скільки на інформації новітніх бунтів у в'язницях.
В'язничний світ починається з арешту, і типологія арештів, яка враховує поведінку
їх організаторів, виконавців та репресованих, вичерпно представлена О.Солженіциним
у першій частині «Архипелагу ГУЛАГ». Це своєрідна багатогранна парадигма початкового періоду пригнічення особистості, «перевертання» звичного світу. Апелюючи до
кожного з читачів, Солженіцин пише: «Вселенная имеет столько центров, сколько в ней
живых существ. Каждый из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда
вам шипят: «Вы арестованы!»
Если уж вы арестованы — то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении?..
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Арест – это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое» [4: 16]. І далі Солженіцин відтворює супровідні прикмети ситуації
арешту, які часто повторюються в інших описах прозаїків.
Письменник зауважує, що світ арештів має розгалужену класифікацію за різними
ознаками.
З усього типологічного розмаїття арештів окремо виділяються політичні з такою характеристикою: «Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни
к какому сопротивлению» [4: 22].
Крім ситуативної типології, О.Солженіцин звертає увагу на внутрішній світ арештованих, у якому «могут быть чувства, которых мы и не заподозрим» [4: 25]. Після розгалуженої
типології арештів О.Солженіцин розповідає про свій арешт і власні враження від нього.
У світлі типових варіантів арешту, які окреслив Солженіцин, легко впізнаються характерні його прикмети в розповіді про затримання Івана Мороза, який прибув на «нараду» до господарського відділу ГПУ. Репортажна скоромовка в цьому епізоді змінюється картиною вдавано чемної зустрічі Івана службовцями відділу і детективно раптовим
«перевертанням» героя у кримінального злочинця, котрий отямлюється аж у камері на
Лук'янівці. Самчук наче кінематографічно чергує часові і просторові кадри, які чітко
фіксують технологію арешту в традиціях ҐПУ 30-х років.
Хронотоп цього епізоду в поетиці тексту презентується читачам у такий спосіб:
«Усе це тривало не більше трьох хвилин і було таким ударом, що нерви Івана відмовилися реагувати. Він дослівно задубів. Хвилин з п'ять після цього у нього зовсім не було
думок. А як отямився, то першим питанням було, що сталося? Чому? За що?» [3: 266].
Значно детальніше, з психологічними і побутовими деталями намальована картина
нічного несподіваного арешту в романі М.Нарокова. Індивідуально-стильова виразність
цього тексту немовби ілюструє змодельовану Солженіциним парадигму нічного брутального вторгнення в інтимне життя царського службовця, котрий вдавав лояльного
радянського громадянина, а насправді був уже завербованим «сексотом». Так скомпонована XIII глава першої частини роману «Мнимые величины».
Значення й ефект діяння влади на особистість особливо наочно проявляються на другому етапі ув'язнення, коли людину поміщають в спеціальне приміщення. Історія цивілізації знає чимало таких «випадків» – від печери, підземелля, склепу до маленьких кімнат
казематів, тюремних камер для одиноких в'язнів. В контексті цієї традиції збагачувалися
теми, мотиви й образи у в'язнично-таборовій літературі, яка виникала в позацензурних
умовах. Такі твори часто ставали єдиним джерелом публічного оскарження надуживань
влади своїми репресивними можливостями. Специфіка художньо-образного мислення,
мистецькі засоби дозволяли вражаюче переконливо представляти таємничі сторінки
життя в'язнів, зокрема їхні страждання в переповнених камерах ще до початку допитів з
метою отримання потрібних зізнань.
У творах І.Багряного та У.Самчука знаходимо різні варіанти моделювання образу
в'язничного світу, невід'ємним компонентом якого є використання того контрасту, який
доводиться пережити різним категоріям ув’язнених. На основі різного життєвого досвіду і психофізіологічних можливостей в'язні не тільки зазнають духовного пригнічення
тюрмою, а й мимоволі завдають і посилюють його один одному.
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Докладний опис інтер'єру є і в інших творах на цю тему, скажімо, у спогадах
Г.Костюка «Окаянні роки». Натуралістичні картини ранкового «туалету» і подібні замальовки характеризують не спотворені естетичні уподобання авторів чи звички в'язнів, а
систему навмисного приниження людської гідності і заарештованих, і наглядачів. Характерно, що скрізь повторюється мотив тісноти. «В кінці коридора, – прискіпливо фіксує
Багряний в романі «Сад Гетсиманський», – наглядач відчинив двері і впустив їх усіх
до вбиральні. Це була манюсінька вбиральня, призначена для однієї особи, для в'язнясамітника. Вона мала кафельну підлогу й один умивальник з одним краном».
Стисліше передає «тюремні університети» Івана Мороза Самчук, який акцентує не
стільки на жахливих умовах перебування в задушливій камері, скільки на віталістичному світовідчутті свого героя. Іван, сприймаючи тюремний «пейзаж» і технологію допитів, свідомо і відразу обирає тактику виживання, зберігаючи фізичні і морально-духовні
сили для подальшої боротьби за існування на своїй землі. Його готовність підписати
будь-який «протокол» допиту свідчить не про безпринципність боягуза, а про аморальність сталінської карної системи. Як і Багряний, автор «Темноти», хоча й особисто не
зазнав подібних знущань, але їх функцій обминути не міг. Живі образи, підпорядковані
концептуальному смислотворенню, Самчук творив, домислюючи конкретно-чуттєві деталі. В наслідку виникала майже достовірність, як-от: «..простір, сімнадцять людей, Іван
вісімнадцятий. Усі свіжі. Ходять, стоять, сидять. Ні ліжок, ні стола, ні стільців. Лише
параша і попід стінами та на вікнах посуд.
Іван розглядається, не знає, де дітися, руки за спиною, уста затиснуті, очі люті. Він
нікого ні про що не питає, його також не питають. Більшість із присутніх – селяни, решта
інтелігенти і, мабуть, вищого рівня – інженери, професори, урядовці. Той он з високим
чолом і довгим волоссям скидається на поета. Усіх, видно, схопили несподівано, нагло.
На обличчях здивування, турбота, переляк» [3: 267]. Розповідь про побачене в теперішньому часі переводиться відразу у внутрішній план, і відавторський наратор розгортає
перспективу намірів героя.
Так твориться хронотоп в'язничного світу як органічна єдність об'єкт-суб'єктних відносин.
Найжахливіші методи, що поєднують тілесні страждання катованих в'язнів і використання їх людських вад, нестійкої психіки, внаслідок чого в'язень сам творить фантастичний світ і вірить у нього, демонструє М.Нароков. Зображений у романі «Мнимые
величины» радянський активіст, запопадливо догоджаючи слідчому, який зумів навіяти
в'язневі думку, начебто слідчий захищає «основи основ» більшовицької влади, цей колишній активіст сам починає придумувати захисну версію про антирадянське підпілля
цього слідчого. Письменник так розгортає сюжет роздвоєння особистості репресованого, що читачі проникаються достовірністю подібного психічно-духовного стану. Анормальне здається «нормальним» і можливим.
«Пить хотелось все сильнее и сильнее. Сухой язык царапал сухое нёбо. Горло подергивалось. И изнуряющим жаром стали гореть щеки.
Времени не чувствовалось: час прошел или пять часов? Серые стены, тусклая лампочка, неподвижность, промозглый холод и тишина были вне времени. Они не двигались.
Из углов подступала и с потолка опускалась гнетущая, мертвая, безнадежная тоска обреченности. Шевельнуться – нельзя, уйти – нельзя, упасть – нельзя. Можно ли умереть? Ни
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мыслей, ни представлений уже не было. Что-то бредовое, бессвязное и неосознаваемое
начало наполнять его» [2: 109].
Поетика текстів, які відбивають і передають читачам візійний світ в'язнів у тюремних приміщеннях під час допитів, має подібні хронотопні виміри. Лексично позначаються гранично зменшені й ущільнені просторові співвідношення інтер'єрів, площин і
постатей, об'єктів і відстаней, персонажів і ракурсів; деформовані часові відтінки, зміщені призми їх сприйняття, – внаслідок чого втрачається орієнтація в світі як персонажав'язня, так і реципієнтів, які ідентифікуються з образом такого персонажа. У цьому фрагменті Нарокова видно, як часова динаміка, пов'язана з самовідчуттям катованого в'язня
Варискіна, маркується вербально відповідними частинами мови – прислівниками та
числівниками («сперва», «минут десять»; «скоро он начал», «вдруг почувствовал», «не
может стоять більше», «времени не чувствовалось; час прошел или пять часов?»). Свідомість персонажа почергово зосереджується на всіх ділянках свого тіла та їх станах: вони
оцінювались автологічними безобразними словами-означеннями і складними метафорами, які синтезували відчуття часопростору, закоріненого у феноменологію екзистенціалу
(«безнадежная тоска обреченности»). Гостре почуття приреченості скеровує помисли
знівеченого в'язня до єдиного виходу – до смерті. Такий стан самосвідомості осягається
як щось «бредовое, бессвязное и неосознаваемое».
Висновки. Духовні феномени, що в текстах Багряного, Самчука і Нарокова презентуються в образних структурах тропізму, риторики і наративних стратегій, передаються в Солженіцина аналітично-логічними формулами. Замість художньої мови читач знайомиться з
інформацією, яка зіставляє факти з різних міст «архипелагу ГУЛаг». У такий спосіб постає
поетика документалізму, яка переконливо аргументує те, що описували згадані вище прозаїки. Ось зразки такої поетики, її типові сегменти бачимо в розділі «Следствие [4: 271].
Тут ,,пытка» в'язнів в'язнями відбувалася у візуальному взаємосприйнятті понівеченої тілесності і духовних ненормальних виявів. Після характеристики тортур побутовими аномаліями, підкреслюючи, що «вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских
угроз», О.Солженіцин пропонує висновок, що в таких умовах «уже любая смерть и любой
лагерь казались легче их скорченного положення» і могли цілком замінити «теоретически
идеальное одиночество» [4: 128]. Отже, перехід каральних систем від прилюдних страт, які
супроводжувалися фізичними муками, до нічних розстрілів, газових камер, електричних
крісел і т.д. не був наслідком «технічного прогресу», а зумовлювався змінами у філософії
смерті, ритуалів умертвлення людьми людей.
Зіставлення презентованих у різних текстах візійних світів, які відбивають сприймання в'язнями тюремних камер і практики слідчих тоталітарних карних установ, засвідчує,
що подібні елементи художнього світу письменників не просто залежать від тюремних
просторово-часових вимірів, а передусім зумовлені концепцією авторів, їхнім ідейноестетичним задумом. Але ці аспекти хронотопу в'язничного світу та їх виражальнофункціональних смислів потребують додаткового аналізу в розширеному контексті.
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СЕГМЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ
РОМАНУ Ч.ПАЛАНІКА «БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ» У ПЛОЩИНІ
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ЧУТТЄВОСТІ
У статті розглядається проблема постмодерністської чуттєвості сучаснолї людини на прикладі головного героя роману «Бійцівський клуб». На основі теоретичних засад
деконструктивізму та екзистенціалізму проаналізовано пошук головним героєм себе і
способів самореалізації у цьому світі.
В статье рассматривается проблема постмодернистской чувственности современного человека на примере главного героя романа «Бойцовский клуб». На основе теоретических принципов деконструктивизма и экзистенциализма проанализирован поиск
главным героем себя и способов самореализации в этом мире.
The article deals with the problem of postmodern sensuality of а contemporary man
is violated on the example of the main hero of the novel the «Fight Club». On the basis of
theoretical principles of deconstructivizm and existencialism the main heroe’s self-search and
methods of self-realization in this world are analysed.
Сучасний читач, як людина ХХІ ст., вимагає від літератури нових ракурсів для рецепції. Безперечно, його вже не вражатимуть твори на теми «втрачених поколінь». Роман Ч.
Паланіка «Бійцівський клуб» звернений до читачів Покоління Ікс. Призначений для масового читача цей роман втілив «постмодерністські настрої» сучасності, що виявилися у
створенні полівалентних й подекуди антиномічно сегментованих образів. Твір презентує
пошук письменником нових інтерпретацій проблематики екзистенції сьогоднішньої людини, втілених у персонажах твору.
Дебютний роман Чака Паланіка «Бійцівський клуб», який, услід за однойменною
екранізацією 1999 р., приніс автору всесвітню відомість та визнання, став культовим
© Абрамчук Г.В., 2009

287

одразу після виходу у світ. Твір став програмою силового спротиву сучасній цивілізації
та несанкціонованим посібником з організації бойових груп і веденню терористичної
діяльності. Багато критиків визнали його кращим літературним досягненням епохи постмодерну і глобалізації, яка, за А. М. Фуко, сповнена лихих передчуттів, катастрофічності, страху перед дійсністю.
Але не зважаючи на гучну славу письменника і широкий резонанс його творчості,
феномен Ч. Паланіка не звернув на себе належної уваги ні зарубіжних, ні українських
літературознавців. Спроба осмислити твір з позицій деконструктивістського екзистенціалізму, залучаючи елементи психоаналізу, зокрема декодувати постмодерністські відчуття головним героєм сучасного цивілізованого світу, з’ясувати в ньому місце потенційно
діяльної молодої людини і складатиме мету статті.
Головний герой роману, який працює менеджером великої американської автомобільної компанії, попри зовні успішне життя – блискучу освіту, стрімку кар'єру, велику зарплатню – не знаходить свого місця у замкнутій системі сучасної технізованої цивілізації.
Нестача духовності доводить героя до того, що єдиною відрадою і змістом його існування стає невпинне накопичення матеріальних цінностей. Матеріальне переповнило зміст
його існування, не залишивши місця духовному, що спричинило душевний дискомфорт
героя, пов'язаний зі всезростаючим відчуттям залежності від повсякденного матеріалізму: «Речі, якими ти володієш, починають володіти тобою « [1:39]. (Поміж рядків автор
наголошує, що це – типова історія жертви цивілізації: герой-оповідач упродовж усієї історії залишається анонімом, «Джеком» – одним із мільйонів подібних йому…). За Ж.-П.
Сартром, культура нікого і нічого не рятує, але й не виправдовує. Але вона – творіння
людини, в ній людина виражається, бачить себе, тільки в цьому критичному дзеркалі
вона може побачити свій образ [див. 2:446]
Внутрішня криза героя знаходить свій відбиток у перманентній експресії – упродовж
цілих тижнів він не може заснути. Безсоння робить усе нереальним, усе ніби віддаляється, «все стає копією копії з дуже далекої копії». Це стосується не лише відношення
«сон-безсоння», а будь-якої екзистенції людини: ми влаштовуємо свій світ, згідно з його
пропонованих варіантів у каталогах, ми самі копії – скажімо, у формі «національних
інстинктів» (Термін К. Г. Юнга [див. 3])
Відчуття дискомфорту від скопійованості свого життя приходить до Джека після
усвідомлення визначеної далеко наперед стагнованої стабільності свого життя. Зараз у
нього є престижна робота, заставлена наймоднішими меблями квартира, часті курорти
чи іноземні відрядження. Але розуміння того, що кожного наступного дня він робитиме
те ж саме, вводить героя у відчай: «… я плачу, тому що моє життя не має змісту і закінчиться нічим. Навіть гірше, ніж нічим, – повним забуттям» [1:17]. Така безперспективність усвідомлюється через все частіше накопичення подібних моментів. Так, щоразу
подорожуючи літаком чи зупиняючись в готелях, Джек згадує про поїздки: «… тебе оточує одноразовий світ. Оселяєшся в номері готелю і знаходиш там одноразове мило, одноразові пакетики шампуню, маленькі одноразові брикети масла, одноразове полоскання
для ротової порожнини і навіть одноразову зубну щітку» [1:38]. Це призводить до того,
що герой молиться «за те, щоб сталася катастрофа» [1: 33], адже це означало б хоч якісь
зміни, вихід із одноманітності кадрів повсякденного життя, що може стати точкою відліку до іншого буття, іншої дійсності, навіть копії, що номінується порятунком.
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Порада лікаря-психолога приводить Джека в так звані групи підтримки. Саме в них
і починається рольова організація життя героя: він грає безнадійно хворого у групах захворювання мозку, кісткових тканин, центральної нервової системи, раку яєчок. Але: «в
групах підтримки я ніколи не називаю свого справжнього імені» [1:21], – зізнається Джек
у самоскопійованості. Тому той, хто ходить у групи підтримки, вже також не він, а його
копія, слід образу, але вже більш наближені до симулякру, завдання якого стати компенсатором попередніх невизначеностей. У групах підтримки не лише образ Джека є копійованим і продовженням копії. Копією є і сама атмосфера групи, що виражається навіть
на лінгвістичному рівні. Там «ніхто не вживає слова паразит, всі говорять збудник,.. ніхто не вживає слова лікування, всі говорять процедура» [1:50]. Дану тезу підтверджують
і самі назви цих груп: так, наприклад, герой помічає: «ввечері по четвергах я відвідую
групу для паразитів крові, яка називається Внутрішня чистота. А та, де паразити мозку,
має назву Перемагаючи себе» [1:59], група хворих на рак яєчок називається Залишимося
чоловіками. Там хворі люди сприймають запропоновану їм псевдореальність краще, ніж
справжні реалії життя. Це вселяє в них надію.
Саме у групах підтримки найвиразніше позначається і усвідомлюється героєм лімінальність його екзистенції. У теоретичних працях постмодернізму лімінальність визначається як «стан перебування між або поміж (від гр. limen – поріг)» [див. 4: 236]. Лімінальність Джека вказує на його невизначений психічний стан між кількома можливими
світами його екзистенції, причому відсутня пріоретизація якогось одного чітко визначеного центру. Лімінальність є тим «трансцендентним означником», що диктує закодовану
постмодернізмом екзистенцію персонажа. Сповільнена невизначеністю свідомість Джека ледве допускає роздуми над тим, чи не живе він насправді в гіперреальності [див. 5].
Тому у групах підтримки він імітував біль, намагався причаститися до болю Іншого:
інші розповідали про свій біль. Це була порада лікаря, оскільки страждання від безсоння
не були для лікаря болем. Тобто дійсне страждання (так можна зрозуміти пораду лікаря) –
це відчуття фізичного болю. Це – не-копія. Безсоння відкриває дорогу у світ-не-копію, але
все ще належить цьому світу, як і групи підтримки (приклад медитації). Конформістський
образ головного героя у групах підтримки є одним із сегментів його пошукових інтенцій.
Але щоб звільнитися від натяків на симулякризацію і виправдати свою нову реальність як справжню хоча б для себе самого, потрібно пережити біль самому, відчуваючи
правдоподібність обраної реальності.
Таким чином Джек веде рольову організацію життя з наближенням до симулякризованої, адже вже починає втрачати відмінність від оригіналу. Та насправді він ще залишається тим же Джеком, симулюючи, не створює повноцінний образ.
Усвідомити себе як іншого герою допомагає зворотня сторона нічного безсоння – несподіваний сон в різних місцях. Головний герой розповідає, що пробуджується в різних
місцях і в різний час, що воднораз наштовхує його на думку, що, можливо, згідно такої
логіки, одного дня прокинутися й іншою людиною. Практично після цих роздумів Джек
зустрічає Тайлера Дердена.
Зустріч з Тайлером і є межовою для Джека ситуацією. Вся сила, що залишилася в
Джека, його прагнення жити, аби остаточно не зникнути, втілюються в Тайлері Дердені.
Тайлер Дерден – це руйнівник і провокатор, людина, що використовує систему для того,
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щоб знищувати ілюзії (мочився в суп, кадри зі статевими органами в родинному фільмі).
Він робить це, послідовно знищуючи те, з чого складається повсякденність: звичку, комфорт, режим, установку на цінності, повноцінне життя.Неприйняття буденного і протест
героя проти одноманітної екзистенції сучасної людини є своєрідним симулякром, що виявляє себе інколи антагоністично, навіть по відношенню до попередніх орієнтирів.
За теорією Дельоза, симулякр – знак, що заперечує і оригінал, і копію, він будується на
неподібності, невідповідності та інтеріоризує деяку відмінність [див. 5]. Дерріда називає
його відбитком, завдяки якому відкриваються нові шляхи для інтерпретації. Це система переодягання, коли за будь-якою маскою відкривається ще, ще і ще одна [див. 6]. Ж. Бодріяр
визначає симулякр як псевдоріч, що «руйнує відмінності між реальним і уявним» [див. 7],
а Р. Барт називав «мовою множинності» [8: 353]. Отже, симулякр дає можливість виявити
відтінки копії, яка завжди є відображенням якоїсь підсвідомої сфери. Таким чином Тайлер
стає копією, симулякром, завжди бажаного, справжнього життя Джека.
Так виник мотив двійництва. Джек помічає: «У бійцівському клубі ми всі – зовсім
інші люди, ніж у реальному житті». «У той час мені здавалося, що в моєму житті більше
нічого не трапиться, тому я подумав, що варто вирватися із клітки назовні й спробувати
знайти інше життя»[1: 48 ]. І шукати довго не довелося – це «життя» перебуває «усередині» самого героя, це він сам, тільки інший. Процес виокремлення іншого від власного я
можна пояснити аколутетично.
Термін «аколутетичне обґрунтування» (з гр. akoloutheo – «наслідування») створений
філософом і теологом Р. Шарлеманом для опису відношення «я» – «інший»». Його ознакою є те, що внутрішнє суб’єктивне «я» стикається зі своєю власною суб’єктивністю в
іншій особі; тобто перед ним постає «я», а не «він», «вона», «воно» або «ти» [4: 17-18].
Таким чином, внутрішнє суб’єктивне «я» Джека відповідає закликові до наслідування,
що виходить із його власної суб’єктивності, яка знаходить свій вияв у другій його особистості – Тайлері Дердені. Важливо, що «я-інший» не просто співіснують у підсвідомості
героя, а взаємодіють, стимулюючи один одного. Поклик іншого в особі Тайлера активізує
власну вільну волю Джека і допомагає йому стати тим, чим він вже потенційно є.
Спочатку герой намагається боротися з цим. Він тікає від себе й у той же час біжить
за собою, переслідує своє «альтер его», намагається перебороти, перемогти себе, знайти
якусь істину (і в групах підтримки, і в бійцівському клубі, і в житті: «дуже багато хто
приходять у бійцівський клуб, тому що бояться щось перебороти» [1;82]). Але пізніше
Джек змиряється і навіть креативно взаємодіє з іншим всередині себе.
Постійна рухливість стимулів перешкоджає Джеку остаточному ототожненню себе з
Тайлером і постулюванню трансцендентного «его».
Вираження аколутетичного «я» помітне і в тому, що пізніше Тайлер викриває перфекціонізм Джека, говорячи, що необхідно зрозуміти, що ідеал недосяжний, щось повинне залишитися незавершеним, у цьому полягає своя принадність. Але це не так просто.
Занадто багато копій і рецептів їхнього викриття. Заради цього й був створений Бійцівський клуб. Він починається із провокації Тайлера його вдарити. Так Джек завдає болю
самому собі. Заподіявши біль самому собі, він почав осягати себе. І це вже не порівнюється з імітованим болем у групах підтримки. «Бійцівський клуб» – це місце, де людина
опиняється сам-на-сам із ворогом. У жорстокій бійці без правил кожен бореться із самим
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собою задля того, щоб пізнати себе: «Якщо ти ніколи не бився, ти не знаєш.Ти не знаєш,
що таке біль. Ти не знаєш, що ти можеш зробити з іншим» [1:82]. Мета рингу: відкрити
своє істинне «я», що це можливо лише шляхом примусового відчуження: людина відчуває свою екзистенцію лише контактуючи з межею власного існування, а основна функція
буття полягає у порятунку розпорошеного розуму, враженого подихом безодні [9:11].
У світі, де все зводиться до визиску та експлуатації, людина опинилась у безвиході
через неможливість повного духовного самовираження (на противагу матеріального, що
стимулюється іншими) і назавжди позбавила себе шансу на інше життя: сучасна цивілізація спрямована на збільшення штучних потреб і вона завжди створюватиме їх більше,
ніж зможе задовільнити [10; 269]. Деієрархізоване суспільство безповоротно занурюється у Темні віки соціального хаосу і деградації особистості: «Наша культура зробили
нас однаковими. Ніхто тепер по-справжньому не білий, не чорний і не багатий. Ми всі
хочемо одного й того ж. Індивідуально ми – ніщо.» [1:227].
«Бійцівський клуб» стає тимчасовою альтернативою цивілізації, перетворюючи у свідомості його членів реальний світ на фіктивний і утверджуючи традиційний домінат духовного
«я» над матерією: «Визволитель, що знищив мене самого, бореться за мій дух», – шепоче
Тайлер. «Учитель, який вкаже мені на залежність, звільнить мене» [1:183].
В образі Джека присутня боротьба творчого і руйнівного начал, що свідчить про амбівалентне розпорошення екзистенційних інтенцій чуттєвості персонажа і детермінує
сегментацію образу. Перемагає руйнівне начало, але кінцівка роману показує, що цим самим створюється фундамент для нового Джека (але вже в наступному житті). Джек вбиває в собі Тайлера на вершині хмарочосу. Це свідчить про досягнення ним свого пост-его.
Герой зрозумів, що симулякри (а ним є Тайлер як Інший) кидають виклик об’єктивності,
істині та реальності, вдаючи їхнє існування; реальність, відтворена в гіперреальному,
інколи здається реальнішою, ніж сама реальність. Згідно з логікою гіперреальності, не
існує реальності, є лише симулякри [4:93]. Джек, спочатку намагаючись створити з них
(симулякризованих копій) своє життя, все-таки знайшов причини цього не робити. Псевдореальне життя, яке пропонував Тайлер, постійно підтверджувало себе як копію, не
оригінал. Шукана свобода Джека полягає у можливості вибору між реальним і гіперреальним. Досягнення ним душевної гармонії було можливе за рахунок створення ситуації
такого вибору. На шляху до неї герой пройшов усі етапи актуального «я» (усвідомивши,
ким він є – деіндивідуалізованим коліщатком матеріалістичної системи), ідеального «я»
(вирішивши, ким хотів би бути – повноцінною особистістю зі змогою духовного самовираження), майбутнього «я» (вибравши своє майбутнє – у самореалізації). Джек визначився з тим, що для себе вважати реальністю за допомогою свого нецензурованого
«я», яке допускало інші варіації життя у вигляді копій копії і досяг естетичної свободи
– самостійно винайденої нестабільної рівноваги людини, яка допомагає зробити вибір у
самоутвердженні [див. 4: 283].
Таким чином, образ Джека-Тайлера є амбівалентно сегментованим. У деяких ситуаціях в ньому поєднуються опозиційні риси: добро і зло, протест і конформізм, дієвість
та інертність. Небажання бути одним з мільярдів коліщаток деіндивідуалізуючої системи
спричинила рольову організацію життя героя і сегментовану кодифікацію його постмодерністського світосприйняття.
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В статье исследуется специфика художественного переживания мифа Киева в
русской литературе как константный параметр литературно-художественного поиска, определяется роль «киевского» материала в формировании идейных центров
художественных систем русских писателей.
Ключевые слова: художественный концепт города, миф Киева.
У статті досліджується специфіка художнього переживання міфу Києва в російській літературі як константний параметр літературно-художнього пошуку, визначається роль «київського» матеріалу у формуванні ідейних центрів художніх систем
російських письменників.
Ключові слова: художній концепт міста, міф Київа.
The article deals with the peculiarity of the artistic experiencing the myth of Kiev in Russian
literature as a stable parameter of literary research mentioning the role of «Kiev» element in
the forming of idea centres in artistic systems of Russian writers
Key words: the artistic concept of a city, the myth of Kiev
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Вопрос о месте Киева в истории восточного славянства и особый статус этого топонима в русской ментальности сегодня, в условиях политической заостренности ряда
вопросов русско-украинских взаимоотношений, напряженных духовных исканий русской и украинской интеллигенции, приобретает особенную остроту. Роль «мифа киева» в сложении художественного концепта города как одного из основоположных
архетипов культуры в восточнославянской ментальности не исчерпывается литературноэстетической сферой – при всей ее имманентной значительности и самоценности. Ведь
художественная литература выступает и в качестве чуткого индикатора общественного
мнения; художественные решения минувших столетий дают материал для прояснения
острых вопросов, волнующих сегодня постсоветское общество (единство и дифференциация русских и украинцев, проблемы интегрирующей роли Киева в восточнославянской истории, политическое и духовное самостояние украины и пр.).
Киев, «мать городов русских», в нашей культуре – не просто топоним: ведь это имя
издавна символизирует «город вообще», «прагород», пребывая семантически в едином
иерархическом ряду с такими названиями, как Константинополь-Царьград, Рим или
Иерусалим: «и Киев, и Москва в поисках собственной сакральной идентичности неоднократно «примеряли» на себя идеологемы и Иерусалима, и Рима» [10]. Ведь еще до
владимирова крещения киев становится первым консолидатором восточно-славянской
общественно-политической и духовно-культурной жизни, каковым остается вплоть до
монгольского нашествия. Миф Киева формируется параллельно как в письменной литературе (например, в летописи), так и в фольклоре (былины и пр.); он проходит красной нитью сквозь все перипетии восточнославянской истории. Этот миф в значительной мере унаследован и русским сознанием, хотя с естественными модификациями и
коррекциями – вплоть до полемической формулы «москва – всем городам мать». При
этом очевидна ярко выраженная специфика в трактовке данного мифа разными русскими писателями – от пушкина и гоголя до наших современников, определяемая не только
творческой индивидуальностью, но и той или иной литературно-художественной программой – романтической, реалистической, модернистской и т. д.
Перед нами – богатый, сложный и разнородный с жанрово-стилистической точки
зрения материал, стиховой и прозаический, который внутренне объединен не столько
«темой», сколько внутренней мощью исходного идейно-стилистического концепта.
Возникает задача интегрирующего обобщения всего этого богатого, однако не слишком привлекавшего исследователей материала. Это требует от исследователя изрядного напряжения, постоянного «переключения» с одной эстетической волны на другую
(выражение п. Палиевского), учета синхронического и диахронического аспектов исследования, выработки твердых научных критериев при анализе столь неоднородного, и все
же в чем-то внутренне связанного ряда объектов.
Актуальность такого исследования подтверждается еще и тем, что исследование «художественной» или «интеллектуальной» топонимики, в частности – авторские
художественно-литературные решения, очень активно отражаются сегодня в интернете
[14]. При этом нужно заметить, что в истории культуры издавна находит широкое «антологическое» отражение всякий великий город мира: следует отметить как типичное явление стремление литераторов и ученых-гуманитариев к формированию соответствующих
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тематических сборников, призванных ретроспективно охватить различные аспекты значения такого города [9]. Особенное методологическое значение для нашей темы имеет
опыт изучения образа Петербурга, который давно имеет в научной мысли статус «петербургского мифа», исследуемого в самых разных аспектах. Феномен петербурга постоянно привлекает исследователей. Характерно, например, исследование в. Г. Исаченко [3].
Выделяет исключи-тельность петербурга и зд. Пехал в работе «художественный образ
города в русской литературе»: henius loci этого города, по пехалу, обладает особенной
масштабностью благодаря классической интерпретации символистов (концепция двоемирия); с другой стороны, исследователь отмечает, что эту тему решали крупнейшие
мастера литературы, что сыграло свою роль в сложении «петербургского мифа»; он говорит о литературоведческой задаче выделения в метаморфозах этого меняющегося организма некоего инварианта [11].
При этом достаточно часто акцентируется значительность «киевской темы» – стоит
хотя бы заглянуть на иные сайты Интернета1. Тем не менее, при существовании нескольких относительно репрезентативных антологий художественных текстов [5, 6], в литературоведении все еще нет достаточно весомого, написанного с учетом современных
реалий и методологических возможностей, систематизирующего исследования. Литературоведами исследованы лишь некоторые достаточно частные «исторические» вопросы:
образ Киева в литературе Древней Руси и еще в нескольких русских исторических романах ХIХ века [2]. В последнее время все активнее подходят к этой теме исследователи
украинской литературы [12, 15], в то время, как звучание темы в литературе русской
берется либо в очень широком круге проблем [8], либо вовсе не освещается. Генерализующие исследования в прошлом представляли собой разве что статья А. Белецкого, увидевшая свет в 1946 г. [1], и книга П. И. Роговой, изданная в 1980 году [13], но очевидно,
что они, при своих несомненных достоинствах, сегодня достаточно устарели или требуют дополнения. Киев здесь мыслится исключительно как «объективная реальность»,
которую писатели «отражали» как некую самодовлеющую ценность.
Между тем словосочетание «миф Киева», выпукло очерчивающее креативную сторону ситуации, на глазах становится, что называется, «ходовым». Так, упомянутое исследование московского ученого Андрея Окары («Миф Киева как «Града Небесного»: история
и футурология»), который стремится сквозь призму данной категории осознать «будущее
Украины как геополитического и геокультурного феномена, как субъекта международного
права, международных политических и экономических отношений…» [10], находит развитие в Интернете у киевского автора Богданы Костюк. Она интервьюирует известного европейского культуролога Матти Штрауба [7], и речь снова идет о футурологическом прогнозе
для Украины. Но к литературе это имеет все же косвенное отношение.
Цель современного литературоведческого исследования «киевского мифа» состоит
в выявлении основных характерологических черт этого мифа как важнейшей составной художественного концепта города в русской литературе, а также в научном описании эволюции художественных решений различных писателей в области его идейноэстетической реализации.
Это требует постановки и решения нескольких заданий. В числе таковых могут
быть названы следующие. Во-первых, анализ специфики архаического фольклорно294

литературного образа киева (взятого как henius loci), который становится духовным фундаментом «киевского мифа»; рассмотрение основных параллелей в области русского и
украинского «национальных образов мира». Во-вторых, выявление специфики «русского Киева» в художественном слове; изучение преломлений «мифа Киева» в различных
идейно-эстетических системах хіх-хх ст. (от классицизма до постмодернизма). Особое
внимание должно привлечь исследование специфики наиболее ярких творческих решений больших и малых писателей, уделивших внимание «киевской теме». И, конечно же,
увлекательную исследовательскую задачу представляет собой поиск во всех этих метаморфозах некоего инварианта, который составляет свойственный именно русской литературе определенный художественный концепт.
Предметом исследования должен выступить репрезентативный корпус текстов русских поэтов и прозаиков, посвятивших свои произведения «киевской теме», их жанровая
специфика, а также определенный «диалог» этих текстов.
Методы исследования такой обширной панорамы могут быть разнообразны. Так, если
учесть известное мнение М. Бахтина, согласно которому подлинными героями литературного процесса являются не декларации и манифесты писателей, а – жанры, как реальная
плоть новаторских художественных решений, то основой здесь может стать жанровогенетический анализ. Вместе с тем, трудно будет обойтись без элементов сравнительноисторического, интертекстуального и структурно-семантического анализа – при общем
системном подходе к материалу.
Помимо систематизации и обобщения отдельных наблюдений исследователей, обращавшихся ранее к данной теме, тут могут быть впервые поставлены следующие генерализирующие проблемы.
1) «миф Киева» как определенный художественный концепт, интерпретирующий в
разных идейно-стилевых системах «инвариантный» восточнославянский архетип города.
2) Специфика художественного переживания Киева в русской литературе как
константный параметр литературно-художественного поиска.
3) Роль «киевского» материала в формировании идейных центров художественных
систем русских писателей.
4) «Киевские типы» и киевская действительность в качестве форманты идеостиля
русского писателя.
Таким образом, можно уверенно говорить о правомерности постановки вопроса о
«мифе Киева» и направлениях его интерпретации как некоем интегрирующем начале русского литературно-художественного поиска. Думается, это может стать началом
развертывания целого массива будущих конкретных исследований в данной области.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
УДК 81’253 (045)

Кондратьєва О.В.
(Київ, Україна)

АНАФОРО-КАТАФОРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗВ’ЯЗНОСТІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті йдеться про анафоро-катафоричні зв’язки як такі, що уможливлюють
існування тексту як цілісного структурно-семантичного утворення, та особливості їх
відтворення українською мовою. Дослідження особливостей передачі в перекладі анафори і катафори базується на аналізі українських перекладів англомовних наукових текстів. Зіставлення текстів оригіналу і перекладу дозволило виділити наступні випадки
передачі анафоро-катафоричних зв’язків під час перекладу: 1) зберігаються анафора і
катафора і засоби їх реалізації; 2) зберігаються анафора і катафора, але змінюються
засоби їх реалізації; 3) з’являється або зникає анафора чи катафора.
Ключові слова: анафора, катафора, анафоро-катафоричні зв’язки, науковий переклад.
The article deals with the problem of interpreting the key linguistic notions that provide
text connexity on the level of the surface structure, namely anaphor and cataphora. Special
attention is paid to their translation types related to peculiarities of style of scientific prose.
The investigation of samples from English language scientific works and their corresponding
Ukrainian equivalents allowed us to single out some cases of reproducing anaphoric and
cataphoric links: 1) both anaphor and cataphora and means of their realization remain
unchanged; 2) both anaphor and cataphora remain unchanged while means of their realization
alters; 3) anaphor and cataphora may appear or disappear.
Key words: anaphor, cataphora, anaphoric and cataphoric links, translation of scientific prose.
Поверхнева структура тексту завжди лінійна; кожний елемент поверхневої структури
містить вказівку на зв’язки або з попереднім текстом, або з наступним, тобто є або анафоричним, або катафоричним.
Мета статті полягає в інтерпретації понять «анафора» і «катафора» – як таких, що
уможливлюють існування тексту як цілісного структурно-семантичного утворення, та у
дослідженні особливостей їх відтворення українською мовою. Актуальність такої постановки питання ми пояснюємо тим, що дана прoблема перебуває в руслі сучасних студій
у зарубіжному та вітчизняному перекладознавстві, адже принцип цілісного сприйняття
тексту – науково-технічного чи науково-популярного – передбачає якнайприскіпливішу
увагу до окремих його складових частин.
Проблема анафоричних і катафоричних відношень хоча б побічно піднімається в
численних лінгвістичних працях з питань зв’язності тексту [1; 2; 3; 4]. Незалежно від
підходу, а також деяких розбіжностей у термінології, лінгвісти визначають анафору як
© Кондратьєва О.В., 2009
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семантико-синтаксичне явище встановлення лексичної або референційної тотожності
займенників, прислівників, часток та засобів лексичної когезії (синоніми, антоніми, гіпероніми, лексичний повтор) з їх вербальними відповідниками, які знаходяться у попередньому контексті, на противагу катафорі, що потребує співвідношення з вербальним
антецедентом, який перебуває у наступному контексті. Катафора переважно репрезентована займенниками, прислівниками та частками.
Анафору і катафору часто розглядають як бінарну опозицію, у якій немаркованим є
анафоричний зв’язок, що забезпечує просте приєднання наступного компоненту до попереднього, а катафоричний зв’язок є маркованим, оскільки приєднання другого компоненту
зумовлено першим. Катафора має велику подібність до пояснювального зв’язку, а анафора
– до приєднувального. При анафоричному зв’язку двох компонентів другий інтерпретується через перший. При катафоричному зв’язку він також семантично залежить від першого,
що є інтегральною ознакою двох типів зв’язку. Але якщо при анафорі поява другого компоненту не зумовлена першим, то при катафорі перший компонент визначає появу другого.
Розглянемо приклади реалізації анафори і катафори в текстах англійською і українською мовами:
The multiplier equilibrium gives the same level of output as the AS-AD equilibrium – both
lead to a real GNP of Q. They simply stress different features of output determination [10,
378]. – Рівновага за мультиплікатором дає той самий рівень обсягу виробництва, що і
рівновага за AS-AD – обидві ведуть до реального ВНП, що дорівнює Q. Вони просто підкреслюють різні риси визначення обсягу виробництва [18, 211].
Анафоричний зв’язок здійснюється за допомогою займенників theу і both , які є синсемантичними мовними одиницями – їх значення може бути встановлено лише в мінімальному контекстному ланцюгу, у межах якого й реалізується анафоричний зв’язок.
Такі засоби називають термінологізованими субститутами [5: 104], не повідомляючи
нового, вони є запорукою адекватної інтерпретації реципієнтом текстової інформації. У
цьому прикладі «неінформативність» займенникового повтору полегшує розуміння термінологічних складників дефініції терміна. Анафоричний зв’язок в англійському тексті
та його українському варіанті здійснюється за допомогою особового займенника they
– вони і означального займенника both – обидві. Отже, зберігається і спосіб референції
(анафора), і засіб його реалізації
In the case of the transmission formats, however, the FCC avoided making a difficult
decision. The decision now will be made by short-term market forces. That may leave the
broadcast industry and the general public tied to interlaced formats and their associated
equipment much longer than the FCC had made a hard decision that narrowed the options to
the long-term, preferred progressive-scan formats [11: 81]. – Однак FCC уникнула прийняття важливого рішення, яке буде невдовзі прийняте ринком, щодо форматів передачі
сигналу. Це може змусити телевиробників і суспільство використовувати ЧР-формати
і пов’язане з цим обладнання набагато довше, ніж якби FCC прийняла рішення, що змусило б використовувати прогресивні формати, за якими майбутнє [19: 55].
Анафора в тексті оригіналу реалізується за допомогою вказівного займенника that,
що реалізує когезійний потенціал не окремого термінологічного словосполучення, а
актуалізує елементи цілої комунікативної ситуації – Федеральна комісія зв’язку уникає
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прийняття рішення щодо використання прогресивних форматів передачі сигналу. Об’єм
початкової інформації першого речення конденсується в займеннику другого речення,
завдяки чому відповідний кластер інформації деякий час утримується в оперативній
пам’яті адресата впродовж знайомства з цим науковим текстом. При перекладі зберігається і спосіб референції (анафора), і засіб її реалізації: вказівний займенник це.
It turns out, however, that the mass of a black-brane can vanish as a hole it wraps around
shrinks. This features miraculously affects the space-time itself, allowing one space-time with
a certain number of internal holes to change to another with a different number of holes,
violating the laws of classical topology [14: 69]. – Однак, виявляється, що масса чорної
брани може зникати при стисканні діри, навколо якої ця чорна брана обгорнена. Ця риса
дивним чином впливає на сам простір-час, дозволяючи одному простору-часу з певним
числом внутрішніх дір перетворюватися в інший з іншим числом дір, а це порушує принципи класичної топології [22: 53].
Анафоричний зв’язок здійснюється за допомогою вказівного займенника this, який
вживається із загальнонауковим словом feature. Ємкість, лаконічність, інформативність
такого когезійного елемента грунтується на принциповій можливості його полісемічного
використання. Контекстуальне звуження семантичного об’єму таких засобів відбувається внаслідок їхнього ретроспективного корелятивного зв’язку з попереднім контекстом.
Так, у вищенаведеному прикладі контекст є тим фактором, що зумовлює певну нову денотацію слова feature унаслідок когезійного зв’язку із фрагментом попереднього реченням: <. . . > that the mass of a black-brane can vanish as a hole it wraps around shrinks. В
тексті перекладу зберігається і спосіб референції, і засіб його реалізації: займенник ця і
загальнонаукове слово риса
Last year we realized that an ordinary liquid could perform all the steps in a quantum
computation: loading in an initial condition, applying logical operations to entangled
superposition and reading out the final result [12: 68]. – Минулого року ми зрозуміли, що
звичайна рідина могла б виконати всі кроки квантових розрахунків: завантаження початкових умов, використання логічних операцій для скорельованих суперпозицій і зчитування кінцевого результату [20: 23].
Способом постмодифікації наукових термінів у вищенаведеному прикладі є модифікуючий елемент all the steps, який здатний маркувати кількість у процесі трансферу
інформації. Отже, катафоричний зв’язок оформлюється граматично за допомогою визначального займенника all із загальнонауковим словом the steps, а також синтаксично як
перерахування – «:». Таке оформлення катафори, а також лінгвістичні засоби її вираження all the steps: – всі кроки: зберігаються і в перекладі.
Анафоро-катафоричні зв’язки в англійській та українській мовах створюються, як
правило, за допомогою одних і тих же лінгвістичних засобів. Основні відмінності в засобах реалізації анафори і катафори в англійській і українській мовах пов’язані з використанням артиклів в англійській мові і ширшим вживанням часток в українській мові.
Процес дефінітивації є одним із основних способів забезпечення зв’язності тексту
в англійській мові [6: 245]. Як при анафоричному, так і катафоричному вживанні означений артикль виконує функцію ідентифікації якоїсь субстанції або в попередньому, або
в наступному по відношенню до корелюючого слова контексті. Як анафоричне, так і
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катафоричне вживання означеного артикля пов’язано із встановленням відносин ідентичності і тотожності між двома елементами, що є однією з умов зв’язності.
Найуживанішими лексико-граматичними засобами передачі означеності при відтворенні анафоричних зв’язків українською мовою текстів наукового характеру є займенники цей, такий.
Sodium belongs to the family of alkali atoms which have a single outermost, or valence
electron. The valence electron produces almost all the action [13: 54]. – Натрій належить до
групи лужних металів, які мають единий зовнішній електрон. Цей валентний електрон
відповідає майже за всю поведінку металу [21: 82].
To get the right value for e, the circle would have to be tiny, about 10 centimeter in radius.
The unseen dimension’s small size explains why humans, or even atoms, are unaware of it [14:
65]. – Щоб значення е відповідало реальності, коло повинно бути зовсім малим, радіусом близько 10 сантиметра. Такі малі, невидимі масштаби цих вимірів пояснюють чому
люди і навіть атоми не усвідомлюють існування цих вимірів [22: 49].
Використання українських вказівних займенників той, такий при перекладі конструкцій з означеним артиклем є типовим при відтворенні катафоричних зв’язків українською мовою англомовної наукової прози.
Such manipulation demonstrate the degree of control that we have over our stored pulses
and may be useful in future experiments and applications [13: 58]. – Подібні маніпуляції
демонструють той рівень управління, який ми маємо над нашими збереженими імпульсами, і можуть бути корисними у майбутніх експериментах та практиці [21: 86].
An organic dye molecule absorbs only photons of light with just the right energy to lift its
electrons from their quiescent state to one of the higher levels available to them [16: 42]. –
Молекула органічного барвника поглинає світлові фотони саме з такою енергією, яка
здатна підняти електрони зі стану спокою на один із вищих дозволених рівнів [24: 24].
Протилежний процес – індефінітивація – являє собою неосновний механізм створення зв’язності англійського тексту [7: 118].
«Why, it was the Walnut Hill school. I used to live in the country too.» «There was a Walnut
school here, right out there at home.»[8: 87].
Наведений приклад свідчить про те, що індефінітивація використовується у тих випадках, коли висловлюються спогади, ремінісценції, тобто параметри, які мають місце при аналізі художніх творів. Специфікою наукових текстів є те, що адресат не може
cпроектувати себе в тканину оповіді, оскільки діючою особою тут є світ абстракцій, механізмів, явищ природи, з якими адресат не здатний себе ототожнювати.
Можливі випадки катафоричного вживання неозначеного артикля, але вони також
досить нечисельні. Причина такої опозиції по лінії артикля полягає в семантиці другого компоненту структурної катафори – підрядного речення, яке, виконуючи роль розповсюджувача корелюючого іменника, по-різному трактує субстанцію, позначену цим
іменником. Субстанція може бути репрезентована як конкретна, та, що безпосередньо
відноситься до конкретної дійсності. У цьому випадку перед іменником вживається означений артикль. Субстанція може бути репрезентована як мислима. У цьому випадку корелюючому слову передує неозначений артикль.
So just as the submarine Red October was supposed to have navigated undetectably with
a gravity gradiometer, geologists may soon have a new tool to help them search for scarce
resources without leaving environmental disturbance in their wake [15: 79]. – Тому, як під300

водний човен Red October, що, ним, як вважалось, керували непомітно для всього світу
за допомогою гравітаційного градієнтометра, геологи можуть незабаром отримати
нове знаряддя, що допоможе ім шукати корисні копалини, не знищуючи навколишнього
середовища [23: 33].
Загальновідомо, що в українській мові кількість часток значно перевищує кількість
часток в англійській мові [9: 117]. Частки орієнтовані на внутрішню організацію тексту,
виділяють, виокремлюють, диференціюють, співвідносять елементи тексту, пов’язані з
конкретною мовленнєвою ситуацією, і забезпечують когезію дискурсу. Отже, у багатьох
випадках частки відіграють анафоро-катафоричну функцію.
Різноманітні дискурсно-дейктичні функції часток можуть бути здійснені різними засобами української та англійської мов.
That’s why the condensate peak is not infinitely narrow. If it were, we would know that the atoms
were in the exact center of the trap and had exactly zero energy [16: 44]. – Ось чому пік функції розподілу швидкостей не є нескінченно вузьким та високим; у протилежному випадку ми б знали,
що атоми перебувають точно у центрі сепаратора та мають нульові швидкості [24: 26].
Виконуючи анафоричну функцію, конструкція логічної емфази that is/was слугує для
відсилання до вже сказаного. У цьому випадку в якості функціонального еквіваленту that
is/was часто вживається частка ось.
But here is the miracle: the T-duality of the solitonic string is just the S-duality of the
fundamental string, and vice versa [14: 67]. – Але ось у чому загадка: Т-дуальність солітонової струни є просто S-дуальністю фундаментальної струни, і навпаки [22: 51].
У наведеному прикладі прислівник here, виконуючи катафоричну функцію, вказує
на те, що намагається повідомити далі адресант і тим самим попереджує наступну інформацію. Значення, у якому було вжито частку ось, є лише варіантним відповідником,
оскільки першим словниковим значенням прислівника here є «тут». Значення, в якому
вжито частку ось, за своєю семантикою є набагато інтенсивніше, ніж в оригіналі.
So the receiver-compatibility requirement would demand an augmentation channel to carry
the additional information HDTV requires – basically, another six-megaherts channel. < . . .
>. For these reasons the FCC adopted the simulcast approach [11: 80]. – Oтже, потреби сумісності приймачів вимагають збільшення ширини каналів, щоб передавати додаткову
інформацію (ще один канал шириною 6МГц). <. . . >. Саме з цих причин FCC прийняла
підхід одночасного телемовлення [19: 54].
У цьому прикладі українська частка саме була використана з метою чіткішого прояву
когерентної структури при перекладі. Вона підсилює мотив перспективи цифрового стандарту телебачення, що незабаром замінить застарілу на сьогодні телевізійну систему.
У всіх наведених вище прикладах при перекладі зберігались зв’язки (катафора і
анафора), і, як правило, зберігались і засоби їх вираження. Однак, у багатьох випадках
при перекладі змінюються і засоби вираження анафоро-катафоричних зв’язків і самі
зв’язки, які можуть з’являтися і зникати. Розглянемо приклад зі статті «The once and
future nanomachines» Джорджа Вайтсайда.
Life rapidly and completely remodeled the planet: it contaminated the pristine surface with
microorganisms, plants and organic materials derived from them; it largely removed the carbon
dioxide from the atmosphere and injected enormous quantities of oxygen [17: 71]. – Життя
швидко і докорінно змінило обличчя планети: воно засіяло її незайману поверхню мікроорганізмами, рослинами та продуктами їх життєдіяльності – органічними речовинами;
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воно значно зменшило концентрацію вуглекислого газу в атмосфері, збільшивши при цьому концентрацію кисню [25: 67].
Анафоричний зв’язок, який в оригінальному тексті забезпечується особовими займенниками life – it – it при перекладі зберігається і забезпечується тими ж засобами:
життя – воно – воно. У той же час при відтворенні одного із анафоричних зв’язків
змінюється засіб його вираження. Так анафора в тексті оригiналу реалізується за допомогою особового займенника them , а в перекладі засіб її реалізації змінюється. Анафора виражається присвійним займенником: їх життєдіяльності. У насамкінець, завдяки
експлікації, у тексті перекладу з’являються анафоричні зв’язки, виражені присвійним
і вказівним займенниками: її незайману поверхню, при цьому. Експлікація, що має місце в перекладі, пояснюється більшею компресивністю англійської мови. Цим зумовлена
необхідність використання прийому смислової конкретизації, який полягає в додатковій
вербалізації ряду ознак ситуації, які в англійській мові залишаються імпліцитними.
Поява і зникнення анафори чи катафори мають місце у тих випадках, коли під час
перекладу вилучаються конструкції, типові для однієї із мов. Так, у наведеному нижче
прикладі при перекладі зникає катафора, яка виражена конструкцією із формальним підметом it. У перекладі конструкція не зберігається, що, у свою чергу, призводить до вилучення катафори з тексту перекладу.
It turns out that filling a test tube with a liquid made up of appropriate molecules – that is,
using a huge number of individual quantum computers instead of just one – neatly addresses the
problem of decoherence [12, 68]. – Виявляється, що заповнення пробірки рідиною, яка складається з відповідних молекул, тобто використання величезної кількості окремих квантових комп’ютерів замість одного, чітко вирішує проблему декогерентності [20, 24].
Отже, серед мікроознак, що забезпечують зв’язок у поверхневій структурі тексту,
одним із найбільш розповсюджених є анафора і катафора. Основними засобами забезпечення анафори і катафори є займенники, прислівники, частки, лексична когезія. Зіставлення текстів оригіналу і перекладу дозволило виділити наступні випадки передачі
анафоро-катафоричних зв’язків під час перекладу: 1) зберігаються анафора і катафора і
засоби їх реалізації; 2) зберігаються анафора і катафора, але змінюються засоби їх реалізації; 3) з’являється або зникає анафора чи катафора.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ПЕРЕКЛАДАЧА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У даній статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти формування професійної мовної компетенції перекладача у сфері професійної комунікації. Зокрема, розглянуто
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компетенції, що входять до складу даного поняття, особистісні характеристики, підходи, необхідні для формування професійного двомовного тезаурусу, і, відповідно, професійної мовної особистості перекладача.
Ключові слова: мовна компетенція, професійна комунікація, особистісні характеристики, двомовний тезаурус, професійна мовна особистість перекладача.
В данной статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты формирования профессиональной языковой компетенции переводчика в сфере профессиональной
коммуникации. Так, рассматриваются компетенции, входящие в состав данного понятия, личностные характеристики, подходы, необходимые для формирования профессионального двуязычного тезауруса, и, соответственно, профессиональной языковой
личности переводчика.
Ключевые слова: языковая компетенция, профессиональная коммуникация, личностные
характеристики, двуязычный тезаурус, профессиональная языковая личность переводчика.
The article deals with the psychological and pedagogical aspects of an interpreter’s
professional language competence formation in the sphere of professional communication.
The following aspects such as the competences making the above-mentioned notion, personal
qualities and approaches necessary for the development of professional bilingual thesaurus as
well as the interpreter’s professional linguistic personality are considered in the article.
Key words: language competence, professional communication, personal qualities,
bilingual thesaurus, the interpreter’s professional linguistic personality.
Сучасні тенденції розвитку суспільства та інтеграційні процеси глобального характеру
об’єктивно спричиняють зміну ставлення науковців до мовної освіти та її основних функцій, вимагають зміни якості освіти, зумовлюють необхідність створення адекватних цим
процесам соціально-педагогічних умов, осмисленої реформації, творчого проектування і
впровадження нової моделі підготовки фахівців у міжкультурній освітній парадигмі.
Теоретичні узагальнення підтвердили обгрунтованість тверджень про те, що якісна
підготовка майбутнього лінгвіста значно зростає за умови, якщо:
а) метою професійної підготовки фахівців в області іноземних мов стає формування
професійної мовної особистості лінгвіста;
б) цілеспрямована робота з формування компетенції професійної мовної особистості здійснюється в інтегрально-комунікативному освітньому просторі, що реалізується
через міжпредметну взаємодію, комунікативність та відтворення засобами навчальних
дисциплін справжнього діалога рідної культури і культури, що вивчається;
в) модель професійної мовної особистості є стрижнем функціональної, змістової,
структурно-логічної, інструментально-технологічної, організаційно-управлінської і проектної позиції інтегрально-комунікативного освітнього простору;
г) вибір освітніх технологій зумовлений їхньою відповідністю принципам саморегуляції і професійної орієнтації.
В якості особистісно-гуманітарних пріорітетів у сучасній моделі фахівця було виділено:
а) спрямованість на самовизначення, саморозвиток, самореалізацію, самосвідомість;
б) переконаність у тому, що професія – це сфера повноцінної самореалізації особистості, громадянина, патріота і сфера задоволення природної потреби «бути особистістю»;
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в) розвиток творчих прагнень і можливостей потреба в перманентній рефлексії свого
особистісного і професійної поведінки у всіх ситуаціях життєдіяльності;
г) потреба і здатність до самовизначення, самоідентифікації, самодетермінації у світі
професійної культури, усвідомлення своєї належності до даної культури;
д) прийняття концептуальних засад і цінностей професійної діяльності;
е) прагнення до здійснення професійної діяльності.
В основу моделювання професійної компетентності лінгвіста-перекладача було покладено твердження про те, що модель спеціаліста являє собою ідеальний образ запланованого
результату освітньої діяльності, включає в себе сукупність вимог і характеристик, зумовлених соціально-особистісними потребами і специфікою професійної діяльності. Вона являє
собою сукупність чотирьох відносно самостійних блоків, що висловлюють вимоги до особистості, психолого-педагогічної, спеціальної і методичної підготовки фахівця. При цьому,
мовою опису вказаних характеристик є компетенції, субкомпетенції і їхні компоненти.
Сучасний соціокультурний контекст, що задається суспільно-політичною, національнокультурною, загальноосвітньою і лінгводидактичними ситуаціями, орієнтує фахівця в області іноземних мов на роботу в умовах полікультурного простору. Це накладає особливі
зобов’язання на вищу школу щодо включення у зміст освіти таких компонентів, які б забезпечували готовність лінгвістів до адекватної реакції на зміни соціокультурної ситуації.
Зміна освітньої парадигми мовної освіти відбувається на фоні становлення провідної освітньої стратегії сучасності – особистісно-орієнтованої освіти культурологічного
типу, що полягає у визнанні культури (загальнолюдської, національної, особистісної) вирішальним фактором розвитку освіти і необхідністю її здійснення у контексті культури,
що вимагає від фахівців у сфері іноземної мови високого рівня загальної і професійної
культури, готовності до формування і розвитку соціально стійкої і водночас мобільної,
вільної і в той же час відповідальної, творчої, відкритої особистості.
Концепцію мовної особистості було введено у науковий обіг Ю. Н. Карауловим. Вона
є не лише системотворчим фактором пізнання рідної мови, але і відкриває нові можливості при вивченні іноземної мови на професійному рівні, і дозволяє реалізовувати в
освітній практиці принципи адекватного міжкультурного спілкування [1: 28].
Переклад в контексті діалогу культур являє собою перекладацьку міжкультурну комунікацію, в ході якої відбувається контакт мов, культур і ментальності комунікантів.
Навчання перекладу, розглянуте в даній площині, передбачає усунення мовних, культурних і психологічних бар’єрів. Питання міжкультурної компетенції перекладача є досить
актуальним у даний час у зв’язку із розширенням контактів між різними народами і, як
наслідок, зростом потреби у компетентних перекладачах.
В роботах багатьох дослідників компетенція перекладача в цілому розглядається
як єдність трьох її складових: мовної компетенції – «суми знань про мову та володіння усіма її підсистемами», мовленнєвої – «практичного володіння мовою, вміння вільно
висловлювати свої думки» і лінгвокультурознавчої – «знань про культурні особливості
іншої країни, встановлених в ній норм мовної поведінки, традицій та ін.» [2: 23].
Питання детермінації професійної діяльності перекладача є об’єктом багатьох досліджень у сфері перекладу. Найповнішим дослідженням в даній області є робота В. А. Іовенко, який вважає, що діяльність перекладача зумовлена в основному тими ж факторами,
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які визначають комунікативну діяльність в цілому, але в перекладі набувають деяких
особливостей. Відзначаючи когнітивний характер перекладацької обумовленості, автор
виділяє наступні детермінанти діяльност перекладача:
1) концептуальні (комунікативні завдання і прагматика адресанта і адресата);
2) культурологічні (соціокультурні потенціали контактуючих мовних спільнот – реалії культури, історії, суспільного життя колективів з вихідною мовою і національнопсихологічні аспекти комунікації за участю двох мов);
3) лінгвістичні (мовні системи, мовні та мовленнєві норми);
4) текстові (змістові, композиційні параметри побудови текстів, стилістика різномовних текстів, об’єм текстів) [3: 131 – 138].
Функціонування тексту в рамках перекладу (тобто в реальному середовищі «автор –
текст – перекладач») зумовлено, головним чином, змістовим сприйняттям тексту, в основі якого лежить співвідношення вихідного тексту з лінгвокультурологічною компетенцією перекладача і змістом його концептуальної системи.
Грунтуючись на схемі, запропонованій Ю. Д. Апресяном, розглянемо наступні особливості перекладача у складі лінгвокультурологічної компетенції:
1) виокремлювати зміст із тексту, що сприймається, і створювати текст, що передає
потрібний зміст;
2) вміти перефразувати текст різними способами;
3) виявляти різні семантичні властивості речень, розрізняти пов’язані між собою тексти від непов’язаних і семантично правильні речення від неправильних;
4) забезпечувати ідіоматичний зв’язок слів відповідно до існуючих в даній мові норм
синтаксичого і лексичного сполучення;
5) знати особливості рецепції іншомовних текстів (висловлювань);
6) виявляти етнічні константи, що репрезентуються в етнічних стереотипах;
7) знати етномовленнєві аспекти комунікації [4: 11 – 12].
Культурна компетенція відіграє важливу роль, оскільки зміст свідомості кожного
індивіда безпосередньо залежить від обсягу «присвоєної» культури і обсягу засвоєних
вербальних описів культурних предметів, що в цілому забазпечує можливість знакового
спілкування індивідів.
Отже, сформованість професійно значущих компетенцій, які дозволяють реалізувати
перекладацькі функції, стає неодмінною умовою формування професійного мислення і досягнення головної мети підготовки спеціаліста – його професійної компетентності [5: 39].
В. Н. Комісаров виділяє наступні компоненти перекладацької компетенції: мовна
компетенція, компетенція формування тексту, комунікативна компетенція, технічна компетенція, а також особистісні характеристики перекладача [6].
Під мовною компетенцією В. Н. Комісаров розуміє знання про систему мови, про її
словниковий склад і граматичну побудову, правила використання мовних одиниць для
побудови мовних висловлювань, вміння використовувати певні набори мовних одиниць
у різних сферах спілкування, знання про територіальні, соціальні та професійні розходження у вживанні таких одиниць, уміння розширювати і поповнювати свої мовні знання [6: 30]. При цьому, Комісаров наголошує, що перекладач повинен володіти мовною
компетенцією у сфері не однієї, а двох мов. Перекладач повинен вміти швидко переклю306

чатися з однієї мови на іншу, змінювати тип лексики, що використовується, і синтаксичну структуру свого мовлення.
Під формуючою компетенцією тексту слід розуміти відмінності у загальній стратегії
побудови тексту двома мовами, а також уміння створювати тексти різного типу у відповідності до прийнятих правил та стереотипів даного колективу [6: 33].
Міжкультурна комунікативна компетенція стосується сфер знань, емоцій, норм поведінки, особливостей національної культури, вміння враховувати міжкультурні відмінності
в роботі з представниками інших країн. Слід також усвідомлювати, що відмінності між
культурами мають комплексний характер. У зв’язку з цим слід розвивати гнучке мислення, що сприятиме розумінню закономірностей системи, використанню широких категорій
інтерепретації, допоможе уникнути поверхневого розуміння проблеми. «Перекладач буває
одним із перших і найбільш активних безпосереднії учасників порівняльної оцінки взаємодіючих культур. Ось чому однією з найголовніших його якостей повинна бути висока
культура спілкування, терплячість до варітивності культурних норм і цінностей» [7: 40].
Професійна компетенція перекладача включає в себе також і певні особистісні характеристики, без яких успішне здійснення перекладу є неможливим: це гарна пам’ять, увага,
вміння швидко переключатися з однієї мови на іншу. Так само професійний перекладач
повинен бути начитаною, всебічно розвинутою ерудованою особистістю. Г. Е. Мірам підкреслює, що зменшення втрат при перекладі знаходиться в безпосередній залежності від
відповідностей тезаурусів (предметних і мовних) учасників комунікації та перекладача [8:
59]. До особистісних характеристик перекладача варто також віднести і його иоральноетичні якості, оскільки перекладач несе велику відповідальність за якість своєї роботи.
Технічна компетенція перекладача вміщує специфічні знання, уміння і навички, знайомство з основними положеннями теорії перекладу, варіантами перекладацької стратегії і
технічними прийомами перекладу необхідними для здійснення даного виду діяльності.
Отже, досягнення оптимальності навичок і умінь перекладу у значній мірі залежать
від «внутрішніх» умов діяльності перекладача чи рівня його когнітивно-професійної
компетентності. До складових даного поняття ми відносимо:
1) знання перекладачем різних аспектів перекладу як особливого виду комунікативної діяльності, а саме: стратегій та етапів детермінації перекладу, загальних передумов
успішної перекладацької діяльності, можливих допущень і обмежень в залежності від
умов здійснення перекладу, особливостей організації текстів та їх стилістичних параметрів, культурологічного середовища носіїв двох мов, а також інформованість перекладача у тій чи іншій предметній області, його гуманітарна та наукова ерудиція;
2) навички оволодіння своєю діяльністю, в тому числі на основі спеціально розвинутих механізмів, залежно від типу і виду перекладу; навички здійснення ефективного
впливу на одержувача перекладного тексту;
3) вміння здобувати з інформації, що зберігається в пам’яті, фактори детермінації;
вміння, пов’язані зі встановленням відносин еквівалентності двох мов;
4) комунікативний досвід перекладача, виключно перекладацькою рисою якого є
здатність одночасно здійснювати «подвійне» розуміння вихідного тексту: в системах
соціально-психологічних координат лінгвокультурних спільнот носіїв; досвід співставлення перекладацьких дій і операцій у процесі комунікативної діяльності;
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5) психофізіологічні фактори, а саме: обсяг оперативної і довготривалої пам’яті перекладача, швидкість реакції, можливості переключатися з однієї мови на іншу і навпаки, швидкість прийняття рішень, темп усного непідготовленого мовлення, збереження
в пам’яті раніше прийнятих рішень, перекладацька здогадка та інтуїція, висока концентрація уваги, стійкість до тривалої розумової напруги і навантаженням. Наприклад, для
перекладача, що працює в режимі двостороннього перекладу, особливе значення має готовність опосередкувати акти двомовної комунікації на будь-яку тему і в будь-якій ситуації, гнучка реакція на постійні зміни напряму перекладу.
Важливою складовою навчання перекладацькій діяльності є, з однієї сторони, розвиток уміння враховувати варіативність на різних етапах перекладацького процесу, складати і співвідностит ряди варіантів; з іншої – розширення інформаційного тезауруса
студентів: чим більшим буде обсяг його інформаційного запасу, тим адекватнішим буде
вибір кінцевого варіанту перекладу.
Варто зазначити, що формування вищезазначених знань, умінь та навичок – надзвичайно важке завдання, розв’язанню якого сприяє наявність необхідних особистісних передумов, до яких відносяться:
1) мисленнєві здібності: швидкість розуму, здібність до творчості, аналітичні здібності;
2) психологічні якості: мимовільна увага, логічна пам’ять, стійкість та інтенсивність
розумової напруги, вміння володіти собою, тримати себе в руках за будь-яких обставин;
3) особистісні якості: артистизм, евристичний потенціал особистості, контактність,
відкритість враженням і знанням [9: 120].
Отже, усі вищеописані фактори, особистісні передумови, уміння і навички перекладу, внутрішні умови діяльності перекладача в системі складають модель професійної
мовної компетенції перекладача.
Усі компоненти професійної компетенції перекладача розвиваються в процесі навчання перекладу чи в результаті практичної перекладацької діяльності. Формування перекладацької компетенції сприяє всебічному розвитку особистості майбутнього перекладача:
формує у нього уважність і почуття відповідальності, уміння користуватися довідниками і
додатковими джерелами інформації, робити вибір, швидко приймати правильне рішення,
знаходити і співвідносити численні лінгвістичні та екстралінгвістичні дані [6: 13].
На нашу думку, професійна лінгвістична освіта, побудована з урахуванням положень
даної моделі, відповідає вимогам сучасного суспільства і сприяє формуванню професійної мовної компетенції перекладача. Оволодіння такими професійними компетенціями і
формування необхідних для цього особистісних якостей дозволить створити професійно
активну особистість, здатну приймати самостійні професійні рішення і нести за них відповідальність.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ
У статті мова йде про ґендерні особливості перекладу англомовних текстів. За допомогою комплексного психолінгвістичного аналізу здійснюється диференціація перекладних мовленнєвих актів за ґендерною ознакою. Узагальнюються характерні особливості
та відмінності між структурою мовлення перекладача-жінки та перекладача-чоловіка
за умови обмеженості інтерпретації авторським текстом.
Ключові слова: ґендер, психолінгвістичні особливості мовленнєвої поведінки, переклад, синтаксичні структури.
Статья затрагивает тему гендерных особенностей перевода англоязычных текстов. С помощью комплексного психолингвистического анализа производится дифференциация переводческих языковых процессов по гендерному принципу. Обобщаются
характерные особенности и отличия между структурой речи переводчика-женщины и
переводчика-мужчины при условии ограничения интерпретации авторским текстом.
Ключевые слова: гендер, психолингвистические особенности языкового поведения,
перевод, синтаксические структуры.
The article deals with the gender peculiarities of the translation of the English-language
texts. With the help of complex psycho-linguistic analysis the differentiation of the translated
language processes according to the gender distinctions is held. Characteristic features and
differences between the language-structure of the woman-interpreter and the man-interpreter
are summarized taking into account the limitation of interpretation of the author’s text.
Key words: gender, psycho-linguistic peculiarities of the language processes, translation,
syntactic structures.
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Сучасний етап розвитку науки, і зокрема перекладознавства, характеризується досить інтенсивним підкріпленням новими напрямами досліджень. Розробляються теоретичні підвалини для інтеграції наукових галузей – соціології, етнології, психології та
лінгвістики. Схожа картина постає з вивченням ґендерного аспекту в його поєднанні з
багатьма іншими дослідженнями – психолінгвістичними та соціопсихолінгвістичними
студіями, які висвітлюють нові особливості мовленнєвої поведінки індивідів, виявляючи розбіжності між дискурсивною діяльністю чоловіка та жінки, тим самим поєднуючи
психолінгвістику з проблемами ґендеру.
Таким чином, саме вивчення ґендерної проблематики в мовознавстві й перекладознавстві стає одним із пріоритетних напрямів досліджень сучасних вітчизняних та зарубіжних мовознавців. Метою таких досліджень є встановлення певних особливостей у
зіставленні однієї мови з іншими чи одного вихідного тексту з іншим. Крім цього, питаннями мовлення як ідентифікатора індивідуальних характеристик особистості займалися
і продовжують займатися як українські, так і іноземні лінгвісти.
Метою нашого дослідження є встановлення ґендерних особливостей формування
навичок перекладу шляхом визначення психолінгвістичної та когнітивно-прагматичної
специфіки викладу інформації різностатевими перекладачами.
Об’єктом дослідження є окремі синтаксичні одиниці, не поєднані між собою логічним зв’язком.
Предметом дослідження є ґендерні особливості перекладу англомовного тексту
українською мовою.
За твердженням нейрофізіологів та нейропсихологів, чоловік та жінка за будовою
головного мозку істотно різняться одне від одного. Відтак інформація, яку вони отримують, обробляється по-різному. У жінок відносна маса мозолистого тіла – волокон, які
з’єднують ліву і праву півкулі мозку, – більша, ніж у чоловіків, що забезпечує кращий
обмін інформацією між цими півкулями. Цей феномен пояснює вищу розвиненість інтуїтивного мислення у жінок.
Мета та предмет дослідження вимагають розв’язання таких завдань:
• розглянути особливості поняття «ґендер»;
• обгрунтувати психологічні та психолінгвістичні особливості мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок, специфіку побудови синтаксичних структур;
• виявити розбіжності між текстом оригіналу та перекладу, що зумовлюються, передусім, вибором словникового варіанту для того чи іншого слова (залежно від факту
існування контекстного співвідношення таких слів та їх перекладів).
Дослідження полягає у спробі комплексного психолінгвістичного аналізу ґендерних
особливостей перекладів англомовних творів. За допомогою такого аналізу вперше здійснюється диференціація перекладних мовленнєвих актів за ґендерною ознакою та узагальнюються характерні особливості та відмінності між структурою мовлення перекладачажінки та перекладача-чоловіка за умови обмеженості інтерпретації авторським текстом.
Питаннями обробки інформації індивідом та когнітивної обробки дискурсу із подальшим перекладом (інтерпретацією) займалися як психологи, так і лінгвісти, зокрема
Т. ван Дейк, В.Кінч, О.О.Леонтьєв, В.Н.Комісаров, П.Грайс [1; 2; 3; 4] та інші. Незважаючи на широку зацікавленість науковців цими напрямами, розгляд питання психолінг310

вістичного аналізу перекладу з відображенням його особливостей та, насамперед, відмінностей з ґендерного погляду, фактично відсутній. Отже, ґендерні аспекти перекладу
художнього тексту як відображення найбільш абстрактного виду мовленнєвої діяльності
нині надзвичайно актуальні.
Ґендерні дослідження в українському перекладознавстві майже відсутні, зокрема
одним з перших науковців, хто звернув увагу на те, що ґендер відіграє одну з ключових ролей у відображенні мовної компетенції індивіда є С.В.Засєкін, який у своїй праці
«Психолінгвістичні аспекти перекладу» [5] подає стислий ґендерний аналіз казок. До
науковців, які торкалися теми інтерпретації, когнітивної поведінки індивіда, психолінгвістичних моделей перекладу, належать В.П. Белянін, М. Горєлов, М.І. Жинкін, О.О. Залевська, С.В. Засєкін, Л.В. Засєкіна, Р.П. Зорівчак, В.А. Кухаренко, О.Р. Лурія та інші.
Постановка проблеми. Поняття «гендер», вийшовши за межі граматики, розглядається як соціокультурний, дискурсивний і психолінгвістичний феномен. На наш погляд, у теорії перекладу гендерні аспекти досліджені недостатньо. Недооцінка значення
гендерного чинника при перекладі часто є причиною відторгнення тексту перекладу
культурою мови, неприйняття його носіями. «Жіноча» мовна свідомість, відмінна від
«чоловічої», виявляється у відмінних жіночої та чоловічої мовних можливостях, що і виявляється у певних частотних закономірностях вживання чоловіками і жінками тих або
інших мовних засобів, особливостях поведінки чоловіків та жінок.
Ґендер як поняття є визначенням чоловіків та жінок на основі їх соціальної ролі. Це
не можна ототожнювати зі статтю (біологічні особливості жінок та чоловіків), а також
з самою жінкою, оскільки досить часто помилково вважають ґендер проявом фемінізму або навіть більше – ґендерного шовінізму. Ґендер визначається концепцією завдань,
функцій та ролей, які встановлюються суспільством для жінок та чоловіків з метою виконання в їх суспільному та особистому житті.
Жіночому розуму притаманні операції індуктивного плану: від конкретного до загального, від деталей і окремих ознак до їх цілісного образу, а інтелектуальні операції
чоловічого розуму – від загального до конкретного. Для жінок більш властивим є предметне, конкретне мислення, яке базується на мовних здібностях (вербальне) мислення,
в той час, коли у чоловіків переважає абстрактне, «позасловесне», можна сказати, «відірване» певним чином від мовних реалій мислення [6: 153]. У жінок більшою мірою
розвинутий емоційний та вербальний інтелекти, здатності до сприйняття, а у чоловіків
– зорово-просторовий інтелект і технічні здібності. Жінки краще виконують тести на
швидкість сприймання знакової інформації та зображень, краще запам’ятовують розташування предметів у просторі, їх взаємне розташування, у них кращою мірою відображена моторика та швидкість виконання математичних операцій.
На думку нейрофізіологів, вербальне мислення у жінок сильніше прив’язане до роботи
лівої півкулі мозку, ніж у чоловіків, у яких ця функція розподілена більш рівномірно. З іншого
боку, абстрактне мислення чоловіків сильніше прив’язане до правої півкулі мозку [6: 154].
Якщо говорити про гендерні аспекти мовлення, то науковці постають перед необхідністю опису концепту «стать», а також засоби її лінгвістичного відображення на рівних
мовних рівнях, зокрема у процесі інтерпретації тексту з однієї мови на іншу. Не менш
важливим також є завдання встановлення місця гендерного концепту в ціннісній картині
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світу, а також відображення в мові стереотипів, пов’язаних зі статтю. У випадку, якщо
розглядаються гендерні особливості низки мов, неможливо уникнути міжкультурного
порівняння, яке останніми роками стало об’єктом ретельного вивчення через питання
валідності та надійності.
У процесі аналізу вибору словникового варіанта, було виявлено, що у складних
випадках для вибору адекватного словникового відповідника в групі жіночої статі наявне упущення конфліктної лексичної одиниці у 50% випадків і використання, разом з тим, вузького кола відповідників, в той час, коли чоловіча група на 100%
підбирала варіанти біль-менш наближені до правильного та адекватного перекладу:
Оригінал: Josephine Carling was a heiress to an automobile fortune.
Переклади-1 (жін.): Джозефіна Карлінг успадкувала автомобіль / Джозефіна Карлінг була спадкоємницею, отримавши у майно автомобіль / Спадкоємницею автомобільного багатства була Джозефіна Карлнінг / Джозефіна Карлінг була спадкоємницею
багатства у вигляді автомобілів.
Переклади-2 (чол.): Джозефіна Карлінг успадкувала колекцію машин / Джозефіна
Карлінг успадкувала колекцію автомобілів / Джозефіна Карлінг успадкувала автомобільну вдачу / Джозефіна Карлінг є спадкоємницею автомобільної фортуни.
Таким чином, постає картина, з одного боку, невпевненості вибору словникового
варіанту перекладачами жіночої статі, але, водночас, дуже близького за правильністю
вибору такого варіанта у випадку перекладу певної одиниці, а, з іншого, — абсолютна
впевненість чоловічої половини з порівняно низькою успішністю підбору варіантів.
Висновки. Таким чином, можна констатувати те, що в мові перекладачів чоловічої
та жіночої статей існують певні розбіжності, а саме словникова різноманітність, дієслівність (агресивність) та логічна зв’язність синтаксичних структур, які істотно різняться у
чоловічої та жіночої груп перекладачів під час викладу інформації. Перед дослідниками
ґендеру в перекладі виникає концептуальне завдання розробки необхідних методів для
більш чіткого встановлення фактів функціонування ґендеру в мові загалом і в перекладі
зокрема, оскільки психологічно чоловіки та жінки не можуть мислити однаковими категоріями, і тому відокремлення «його» від «її» є принциповим.
Більш детального аналізу також потребують ті тексти, які за своєю зовнішньою ознакою вже є «різностатевими». Такі проблеми не можна обмежувати лише сухою статистикою
і констатацією факту ґендерної розбіжності, а необхідним є пошук конкретизації способів
відображення фемінності чи маскулінності текстів та потрібне теоретичне підґрунтя для подальшого розвитку напряму психолінгвістичного погляду на категорію «ґендер» у тексті.
Перспективами дослідження є подальший аналіз перекладної мови чоловіків та жінок, а саме більш глибоке вивчення особливостей підбору словникових варіантів, побудови складносурядних та складнопідрядних речень тощо.
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ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ВЖИВАННЯ
ПАРОНІМІВ І «ПСЕВДОСИНОНІМІВ»
В данной работе рассматриваются проблемы употребления терминов-паронимов и
«псевдосинонимов» в современном украинском языке на основе сочетания аналитического и статистического методов науки терминологии. Даются рекомендации по правильному употреблению таких реалий.
Ключевые слова: пароним, семантика, лексема, термин, терминология, перевод,
статистический метод, аналитический метод.
In this work, the problem of paronyms and «pseudosynonyms» in modern Ukrainian
language is investigated on the basis of combination of both statistical and analytical methods
of the terminology as a science. Recommendations on correct use of such forms are given.
Key words: paronym, semantics, lexeme, term, terminology, translation, statistical method,
analytical method.
У своїй роботі спеціалісти мовознавчих галузей користуються різноманітними науковими методами, які фактично зводяться до елементів статистичного та – іноді – аналітичного методів дослідження. Статистичний метод, який відповідає на питання «що
звично?», полягає у визначенні наявності тієї чи іншої мовної реалії – безвідносно до її
правильності. За цим методом традиційно досліджують як усне мовлення, так і письмові джерела, фіксуючи практику вживання. Але істотним недоліком цього методу є те, що
він не дає можливості критичного підходу до матеріалу та переведення кількості в якість.
Принагідно зауважимо, що не слід плутати статистичний метод зі статистичним аналізом,
який є елементом аналітичного методу. Аналітичний же метод, який відповідає на питання
«що правильно?», дає змогу з’ясувати наукову обгрунтованость і доцільність того чи іншого терміна (лексеми) чи мовного правила, і включає в себе статистичний, порівняльний,
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семантичний, акустико-фонетичний, історично-етимологічний аналіз тощо. Прикладом
застосування аналітичного методу є пошук слова, подібного до сумнівного. Отже, цей
метод є невід’ємною частиною наукового поступу, процесу розвитку, вдосконалення,
очищення та унормування мови – але, взятий окремо, може завести дослідника надто
далеко від традиційних норм і правил. Тільки поєднане застосування обох методів дозволяє уникнути невиправданих перегинів як у бік заяложеної неправильності, так і ультрареволюційної незвичності ([1,2]). Результатом такого підходу є наукове узагальнення,
обгрунтований синтез мовного правила чи лексеми (терміна).
Важливість означеного підходу особливо відчутна, коли потрібно вибрати належне
слово серед схожих за звучанням (пароніми) чи значенням («псевдосиноніми»), щоб
зміст шуканого виразу узгоджувався з узусом і семантикою цього слова в українській
мові. Відшліфовуючи науковий стиль «Тлумачного словника з фізики» [3], ми переконалися на практиці, що намагання вжити «модну», «сучасну» словоформу далеко не завжди є доцільним і виправданим. У цій статті ми розглянемо кілька прикладів такого
застосування згаданих методів.
1. Збірка чи складання?
Перекладаючи російські терміносполучення заводская сборка, сборка автомобіля,
сборная конструкция тощо, часто відштовхуються від російського сборка і послуговуються терміном складання. Недоліком точного українського відповідника цього терміна
(збірка) вважають також те, що він уживається щодо творів письменників чи поетів.
Утім, чи не найважливішим мірилом доцільності того чи іншого терміна є точність
відображення заданого поняття. У цьому випадку йдеться про створення з розрізнених
частин цілісної конструкції, апарата чи моделі, що в результаті набуває здатності виконувати певні функції чи маніпуляції. А тепер можна порівняти семантику обох відповідників та споріднених до них слів.
Слово «складати» має ряд інших переважних значень, доволі віддалених від заданого: складати іспити (пор. рос. сдавать экзамены), складати оди (пор. рос. слагать оды)
тощо. Складати [план, список, графік] (рос. составлять [план, список, график) означає
придумувати, накреслювати, записувати [план, список чи графік]. Складати конкуренцію (рос. составлять конкуренцию) означає створювати конкуренцію. І тут не йдеться
про механічне з’єднання окремих деталей в єдине ціле.
Що ж стосується функціонального стану об’єкта складання чи збирання, то слово
«складати» свідчить не про його готовність виконувати ті чи інші операції, а швидше
навпаки – про його недієвий стан. Сидіти склавши руки – означає нічого не робити. Складати повноваження (рос. слагать полномочия) – означає зупиняти, скасовувати повноваження. Складати речі (рос. складывать вещи) означає розміщувати їх компактно – але
не утворювати з них цілісну систему, готову для здійснення певних операцій. А зворотний префікс утворює слово, основне значення якого не є антонімічним до складати у
значенні збирати, монтувати. Слово розкладати описує насамперед процес зміни взаємного розташування окремих частин предмета без порушення його цілісності з метою
використання: розкладати складаний ножик (зворотне до складати ножик – тобто ховати лезо). Також можна розкладати функцію в ряд (зворотне до просумовувати ряд).
Можна розкладати розрізнені предмети (які не утворюють цілісної системи) по поличках
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(зворотне до складати на купу). Розкладатися – означає гнити, розпадатися. Складка –
особливість поверхні, утворена внаслідок складання в сенсі зминання.
З іншого боку, слово збирати характеризує процес утворення, породження певної
готовності до виконання необхідних дій чи функцій. Найголовніше значення ж терміна
розбирати – розділяти на окремі частини чи деталі, в результаті чого функціональна
готовність зникає. Тобто за допомогою зворотного префікса утворюється антонім, який
описує насамперед зворотний процес. Добре корелюють із заданим значенням і вирази
«збірна команда» (це єдиний колектив, цілісна одиниця, готова до виконання поставлених завдань), «збирати ягоди» (тобто не просто перетасовувати чи скидати їх в одне
місце, а утворювати з розрізнених одиниць єдину сукупність, готову до вживання чи
подальшої переробки).
Те, що термін «збірка» може стосуватися як автомобіля чи двигуна, так і віршів, є
його перевагою, а не недоліком: це означає, що він є природним для мови і широко вживається в усіх подібних значеннях.
До того ж, українське словотворення відрізняється від польського тим, що поряд із
застосуванням фіналі «~ння» широко використовує й «~ка»: ложка, казка, в’язка, думка, домівка, кінцівка, очистка, посадка, позначка, перепідготовка, складка, виставка,
вставка, зарядка, описка, записка, затримка, зупинка, підбірка, ви їздка, правка, вказівка,
мовчанка і т.д. Тому термін збірка є принаймні не менш «українським», аніж складання.
Отже, обидва терміни є приблизно рівновартними з погляду гнучкості, доброзвучності та узгодження з літературними нормами, але семантичне навантаження слова «збірка»
значно ближче до істини. Тому перевагу слід надавати терміну «збірка»: заводська збірка, збірка автомобіля, збірна конструкція, автоматична збірка і т.п.
2. Прийменники «в (у)» і «до»: чи не влипнемо «до історії»?
На жаль, намагання звільнити мову від нехарактерних для неї форм і лексем надто часто зумовленi не глибоким науковим аналiзом, а стихiйним впливом польської,
росiйської та подеколи англiйської мов. Форми, схожi на росiйськi, замiнюються на
тотожнi польським – а iнодi вiдбувається калькування з англiйської. Показовим прикладом є новомодне вживання зворотiв, де прийменник «в (у)», який вказує на перемiщення
всередину чи в межi якого-небудь об’єкта, намагаються замiнити на «до»: делегація прибула до Страсбурга (певно, високi гостi так i не потрапили в саме мicто – а поцьомали
замок на брамi та й подалися геть); президент повернувся до Києва (а вiдвернувся вiд
Одеси?); взяти книжку до рук (обережно, не впустiть: надiйнiше тримати речi безпосередньо в руках); Єршов... поїхав навчатися до Петербурга в унiверситет (мабуть, пан
Єршов знайшов унiверситет десь пiд Петербургом – та так i не виходив надвiр упродовж
усього свого навчання); покласти грошi до кишeнi (плакали вашi грошенята...).
До такого «докання» дуже старанно вдаються ті, хто або не володіє українською, або
говорить суржиком. Ось таємничий «вітчизняний» виробник молока з російської корови
«Бурёнка» хизується: «Тільки найкраще молоко розливається до знайомих плямистих
пакетів». І намальована калюжа молока, яка розлилася по моріжку аж до самого пакета.
Чим не характерний зразок «чухраїнського» невігластва? А ось передача «Куделя» від 9
жовтня 2005 року (9:40): «Я піду до магазину». «Ось, бери оцю корзину». Чому не кошик?
І там же: «Неспішна розмова» (треба: некваплива).
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На наш погляд, українськa мова не повинна зводитися до придатка польської чи
англiйської та aнтaгoнicтa росiйської. Вона має свою iсторiю, власнi традицiї та закони
– унікальнi й нeпoвтopнi, притаманнi лише їй. А ми мусимо мати якусь гордiсть. І щось
українське в собi.
Науковий пiдхiд до цього питання – як i до бiльшостi мовознавчих проблем – базується на використаннi методiв термiнологiї як науки. Статистичний метод дозволяє
виявити, наскiльки часто вживається та чи iнша форма, тодi як аналiтичний дає змогу
простежити якусь важливу тенденцiю чи сформулювати закон.
Отже, згадаймо насамперед усталенi в українськiй мовi iдiоматичнi вислови цього
ряду: потрапити в халепу (бiду); пустіть Дуньку в Європу; потрапити в полон (засiдку);
ввiйти (влипнути) в iсторiю; скочити в гречку; води в рот набрати; пальця в рот йому
не клади; впадати в око; впадати в сплячку (транс, iстeрику); ввiйти (втертися) в
довiру; податися в мандри; пiти в гостi; залізти (залетіти) у вікно; ходити в гори;
вийти (впадати) в море; врiзатися в пам’ять; зацiдити у вухо; брати очi (ноги) в руки;
заходити (потрапляти) в очi; зазирати в душу (очi); лiзти в душу; не бери важкого в
руки, а дурного в голову; вводити в оману; покласти в основу; впадати у вiдчай (розпач);
втручатися у справи; заглиблюватись у роздуми; поринати у спогади.
Наведенi вислови настiльки органiчнi й давнi, що багато з них набули переносного
значення. У деяких випадках прийменник нaвiть перетворився на префiкс – як у виразi
говорити ввiчливо (тобто говорити в вiчi). І ми так звиклися з подiбними зворотами, що
вже не звертаємо уваги на цього «слона». А це ж нарiжнi кaмeнi української мови.
А ось ряд прикладiв з укpaїнcькoї поетичної творчостi. В Україну iдiть, дiти! В
нашу Україну... (Т. Шевченко. Думи мoї). Вiдлiтають сiрим шнурком журавлi у вирiй...
(Б. Лепкий). А я у гай ходила... (П. Тичина). Не бійтесь зазирати у словник... (М. Рильський). Послухали Лисичку – i Щуку кинули у рiчку. (Л. Глiбов). А я пiду в сад зелений,
в сад криниченьку копать. («Розпрягайте, хлопцi, конi» – укр. нар. пiсня). Як я малим
збирався нaвecнi Iти у світ незнаними стежками... (Д. Павличко. Два кольори). Ви приходите в сни, як дитинство моє босоноге... (М. Ткач. Ясени). Рiдна мати моя, ти ночей
недоспала, І водила мене у поля край села... (А. Малишко). Хоч скачи у воду! – кажуть
парубки... (М. Ткач. Марiчка). Я прийду до тебе, як отару З водопою зажену в кошару...
(М. Юрiйчук. Черемшина). Ну, то, може, полізеш у яму? <...> Агій, крутися та лізь у
болото (І. Франко. Boa constrictor). А мого милого Та у вiйсько погнали. («Ой у лузi, в
лузi» – укр. нар. пiсня). Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. («Ніч
яка місячна» – укр. нар. пiсня). Свiтите в душу, як двi зорi. Чи в вас улита якась отрута... («Чорнії брови, карії очі» – укр. нар. пiсня). Вовчика ciporo я в ярок загнав, Лисоньку
рудую у мiшок сховав (укр. нар. пiсенька). Пiшла киця по водицю Та й упала у криницю
<...> Одна була хустина, Та й ту в воду впустила... (укр. нар. пiсенька).
А ось витяги з українських народних казок. Зайшов у село, повернув у корчму i попросив їсти-пити. («Про неробу Юрка – маминого синка»). Отак мандрував козак Мамарига та, мандруючи, й приїхав у чужу землю <...> Козак Мамарига ягiдку вирвав, кинув
у рот...» («Козак Мамарига»). Biн, може, сказав на глум, а люди взяли на ум, донесли
царевi у вуха... («Чабанець»). А пiсля весiлля вона одразу стриб у колиску й давай гойдатися! («Про ледачу дiвчину»).
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У цьому довкiллi чужими виглядають нововиправленi вирази з прийменником «до» на
мiсцi «в (у)»: взяти до рук, покласти до рота (кишенi), повернутися до Києва, прибути до
аеропорту, пpиїxати до столицi тощо. Це не наша iсторiя, не наша традицiя, не наша мова.
Прийменник «до» означає ‘наближення’ (або ‘додавання’) до чого-небудь або до когонебудь: пiдiйти до стола, приїхати в гостi до друга, наближатися до мiста. Aнтонiм
цього прийменника – вiд: вiдiйти вiд стола, їхати вiд друга, вiддалятися вiд міста, вiд
Києва до Лубен. Якщо ж iдеться про перемiщення всередину (в межi) об’єкта, і увага
акцентується саме на цій кінцевій меті руху, то вживається прийменник в (aнтонiм – з):
увiйти в кімнату (вийти з кiмнaти), покласти в шухляду (вийняти з шухляди), приїхати
в Україну (пoїxати з України).
Вислови на зразок падати додолу, поїзд до Києва, подорож до Ялти тощо позначають рух у певному напрямi, де акцент робиться саме на пересуваннi, тобто змiнi початкового мiсцеположення, а не на прибуттi в кiнцевий пункт призначення. Так, слово
«додолу» можна вилучити без особливої шкоди для значення згаданого виразу. А у фразеологізмах дістатися берега, добігати кінця цей прийменник випав – тому що спотворює семантику виразу.
Прошу до господи, заходьте до хати – означають, кpiм вищесказаного, ще й «прошу
(завiтати) до нас», тобто до людей.
Повертатися додому (тут прийменник став префiксом) означає «повертатися до
батькiв, рiдних».
Прошу до столу – означає, кpiм того, «прошу (ставати) до трапези» (якби мався на
увазi предмет – було б до стола).
Брати до уваги – означає скеровувати iнформацiю в певне русло.
Складати докупи – означає складати речi ближче одна до iншоi. «Скидати в купу» –
означає скидати речi в одне мiсце.
Рiзниця мiж цими прийменниками особлива вiдчутна у виразах, де семантика вимагає вживання як «в (у)», так i «до»: приїхати у Львiв до брата, пoїхати в Петербург до
унiверситету, зайти в клiтку до левiв.
І, нарештi, аргумент для тих, хто полюбляє кивати на авторитети. У своїй книжцi
«Як ми говоримо» [4: 166] вiдомий письменник Борис Антоненко-Давидович також зупинявся на цьому питаннi (щоправда, не так детально, як цього хотiлося б: певно, i уявити собi не міг, що тут може виникнути якась проблема). І прийшов до подiбних нашим
висновкiв: «Узагалi, коли мовиться про рух у напрямi мiстa, села, селища, тодi треба
ставити прийменник до...». Зауважмо: рух у напрямi, а не прибуття. І далi: «Якщо мета
руху в певному напрямi супроводжується ще й додатковими поясненнями, то пiсля них
може стояти замiсть прийменника до – у (в)...» А це вже не зовсiм вдале формулювання.
«Мета руху» – на вiдмiну вiд вирушання в невизначеному напрямi – однозначно вимагає
вживання «у (в)», i не замiсть «до». А «додатковi пояснення» – то насправдi обставини,
що пiдкреслюють необхiднiсть уживання «у (в)» (дуже часто цi обставини потребують
для себе прийменника «до», як у виразi «поїхати у Львiв до брата»). Саме тaкi висновки
напрошуються пiсля уважного вивчення наведених вище прикладiв. І далi: «У реченнях,
де рух або дiю скеровано до предметiв, середовищ або мовиться про абстрактнi поняпя,
ставиться прийменник у (в)...».
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Отже, в бiльшостi випадкiв слiд уживати прийменник «в (у)» – особливо якщо
вiдповiдне дiєслово явно означає прибуття чи перемiщення в пункт прямування: приїхати в
Америку, вставити у вухо, увiйти в будинок, пробратися в кабінет, взяти в долонi, покласти
в рот (кишеню), помістити у валiзу, прибути в аеропорт, повернутися в Київ, внести в касу,
покласти в банк тощо. Якщо ж дiєслово означає просто рух у якомусь напрямку, то можливе вживання як «до», так i «в (у)»: поїхати до Києва, податися в село до бабусi. Якщо ж
мовиться тiльки про наближення до певних осiб, предметiв чи понять, то вживається «до»:
прошу до столу, завiтайте до нас, заходьте до господи (хати), взяти до уваги тощо.
Окремо вiдзначимо вирази на зразок ходити до школи, вступити до iнституту, поїхати в Петербург (Київ, Москву) до унівepситету тощо. Найчастiше в таких виразах увага
акцентується не на перебуваннi в межах вiдповiдного примiщення, а на залученнi до процесу навчання: це опанування навчальної програми, спiлкування з викладачами та друзями
i т. п. – тому тут потрiбен прийменник «до». Якщо ж iдеться саме про перемiщення всередину будiвлi навчального закладу, то потрiбен «в (у)»: зайти в школу, заскочити в iнститут.
3. Трохи про різне
Кращий – найкращий. У російській мові слово наилучший рідковживане, тому в
обох випадках фігурує лучший – і це заплутує тих, хто не володіє українською в достатній
мірі. Отже, кращий (за когось) – це відносний ступінь порівняння, і це зовсім не означає,
що кращий від усіх. Найкращий (серед усіх), тобто номер один – це абсолютний ступінь
порівняння: Карлсон – найкращий у класі. Подібні відмінності у значенні мають пари
вищий – найвищий, менший – найменший, більший – найбільший тощо
Означення – визначення. Означення – це дефініція, окреслення якостей, характеристик чи меж чого-небудь. Визначення – це детермінування, вимірювання, фіксування,
дослідження, з’ясування, усвідомлення особливостей, величини чи властивостей чогонебудь за допомогою приладів чи логічних міркувань. Саме так розділяються ці терміни у
фізико-математичних науках, і саме так трактується цей термін у відповідних навчальних
курсах вищої та середньої школи. І з таким підходом перегукується філологічний термін
«означення» – тобто слово, словосполучення чи навіть речення, що надає певні ознаки
якомусь предмету чи явищу. За формою та змістом філологічне означення, виражене реченням, і математичне означення є тотожними. Отже, означуємо поняття, а визначаємо відстань, площу чи вагу. Термін «визначення» доречний, коли йдеться про здобування нових
знань у процесі наукового пошуку, а «означення» – коли йдеться про пояснення, подання
вже відомих знань. Масі можна дати означення (дефініцію) – тобто пояснити, що це таке,
– а можна її й визначити – тобто виміряти. Інтеграл – (не)означений (його межі мають
делімітаційні знаки або їх не мають, тобто позначені або ні), функція – (не)визначена. А
коли мова йде про представлення усталених понять у державних стандартах, то доречною
є форма «терміни та означення» – а не «терміни та визначення».
Здатність – спроможність. Здатність (на що; якісна характеристика) – від слова
«давати». Спроможність (наскільки; кількісна характеристика) – від слова «могти».
Оптичний прилад має роздільну спроможність (або просто роздільність): вона показує, наскільки він може розділити сусідні точки зображення. Випромінювальна спроможність тіла виявляє, скільки це тіло може випромінювати. Здатність притягувати
заряди, бути здатним на що-небудь – означає давати можливість здійснити щось.
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Сталий – постійний. Сталий (англ. constant, stable) – такий, що не змінюється в
часі чи просторі. Постійний (англ. continuous, permanent, constant) – присутній час від
часу (регулярно чи періодично) або наявний весь час. Струм (напруга) – сталий, а не
постійний. Магніт – постійний. У відкритих системах можливі стаціонарні стани зі
сталою (тобто незмінною) ентропією при постійному (тобто безперервному, повсякчасному) вироблянні ентропії.
Густина – густота. Густина (англ. specific weight, density, gravity) – це питома вага
субстанції, що розглядається як єдине і неподільне ціле: густина повітря, густина ядерної матерії, густина заряду, густина електрона. Густота (англ. density, concentration)
характеризує відносний вміст (концентрацію) окремих об’єктів чи частинок у середовищі: густота населення, густота зарядів. Охолодження пучка дозволяє значно підвищити густоту частинок у фазовому просторі.
Густина – щільність. Густина – поняття неперервне, а щільність (англ. tightness,
compactness) – дискретне, перервне. Спектральна густина теплового випромінювання,
густина ймовірності. Щільність прилягання, щільність упакування, щільність силових ліній, щільність станів.
Течія – плин. Течія (англ. flow, current, stream, flux, fluxion) – це відносно швидкий
напрямлений рух певної частини рідини чи газу. Плин (англ. yielding, fluid property, flow) –
розтікання в різні боки або рух усієї речовини в цілому. Быстрое течение реки – швидка
течія річки. Плин часу, плинність кадрів. Сверхтекучий (англ. superfluid) – надплинний.
Металевий – металічний. Металевий – зроблений із металу, металічний – має
властивості чи ознаки металу. Металева пластина, але металічний блиск.
Потенціальний – потенційний. Потенціальний – такий, що має потенціал. Потенційний – можливий. Потенціальне поле, потенціальна енергія; але потенційний слухач.
Кінцевий – скінченний. Кінцевий (англ. end) – це такий, що міститься на (в) кінці,
на краю: кінцевий результат, кінцева зупинка. Скінченний (англ. finite) – такий, розміри
якого не є нескінченно великими чи малими: скінченні числа, скінченні різниці, скінченна величина, скінченновимірний простір.
Щоб – аби. «Новомодний» сполучник аби зараз уживають часто і здебільшого не
до ладу – навіть незважаючи на те, що про це протиставлення вже неодноразово писали
раніше і ми (зокрема, в [2]), і С. Караванський ([5]). На відміну від польської та чеської
мов, де він має нейтральне значення, в українській цей сполучник надає вислову виразного зневажливого відтінку (російський відповідник – лишь бы): стук-грюк – аби з рук,
хай гірше, аби інше. І також: зробити абияк, абищо, абиде тощо. «Він має неабиякий
талант» – тут, заперечуючи зневажливе значення, ми підкреслюємо пошану до людини.
Тому в нейтральному, діловому, науковому мовленні слід уживати сполучник щоб.
Ніякий – жодний. Сферу вживання останнього слова воно ж саме й підказує – це
однина: жодного разу, жодна людина тощо. І розважливо було б уникати цього слова,
якщо йдеться про множину. Російську фразу от него одни проблемы слід перекладати
як від нього самі проблеми – а не «одні проблеми» (до речі, вираз я остался один дома
перекладаємо також без допомоги слова «один»: я лишився сам удома.). А жодних проблем – це так само грамотно, як і одних проблем. Треба брати до уваги зміст виразу, а не
відштовхуватися від російського слова – і не буде ніяких проблем.
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Правильний – вірний. В українській мові слово «правильний» має значення «істинний, коректний, нехибний»: правильна відповідь, правильні висновки, правильні результати, правильний вибір. А «вірний» – це незрадливий, неухильний: вірна любов, вірний
друг, вірний послідовник. Як синонім до «правильний» воно не вживається – на відміну
від російської мови, де слово «верный» може вживатися в обох випадках.
Вимір – вимірювання. Вимір (англ. dimension) – це просторовий аспект існування об’єкта: тривимірний простір, він живе в іншому вимірі. Вимірювання (англ.
measurement, determination, measuring (operation), measure, metering, sizing, sensing, test,
mensuration, ga(u)ging) – процес визначення величини чи інтенсивності чого-небудь: вимірювання швидкості, похибка вимірювання, методи вимірювання.
Притягання – тяжіння – важіння. Притягання (англ. attraction; рос. притяжение) –
явище взаємодії тіл через поля, які вони створюють: сили притягання між молекулами (нуклонами, частинками). Антонім – відштовхування. Тяжіння (англ. gravitation; рос. тяготение) – це суто гравітаційна взаємодія: поле тяжіння Землі (= гравітаційне поле Землі).
Сила тяжіння – це сила, з якою гравітаційні маси притягаються між собою. Важіння
(англ. gravity; рос. тяжесть) – це результат сукупного впливу на тіло всіх взаємодій у
полі тяжіння. Силою важіння тіла називається сила, яка прикладена до тіла і дорівнює
геометричній сумі сили тяжіння тіла до Землі та відцентрової сили інерції, зумовленої
добовим обертанням Землі. Тобто сила важіння – це сила, з якою тіло, що перебуває в
гравітаційному полі, діє на опору чи підвіс. Ця сила завжди менша від сили тяжіння (на
екваторі Землі різниця складає 0,35%). Зауважимо, що в літературі часто замість терміна
важіння помилково вживається тяжіння – що спотворює зміст цього поняття.
Відхил – відхилення – відхиляння – відхилювання. Усім чотирьом термінам відповідає один-єдиний російський – отклонение. Таким чином, тут засоби української
мови дають можливість розрізняти значно тонші відтінки, ніж у російській, англійській
та інших мовах. Скажімо, форма відхил, за аналогією до подібних безафіксних лексем,
характеризує явище – тобто сукупність, узагальнення, наслідок чи передбачення різноманітних дій; відхилення – разову дію; відхиляння – тривалу дію; відхилювання – повторювану дію. При цьому разова дія (описується іменником) поєднується з доконаним
видом (описується дієсловом), а тривала і повторювана – з недоконаним: так якісна ознака (іменник) поєднується з кількісною (дієслово). Така чітка класифікація термінів, яка
розрізняє явище і дії різної тривалості та повторюваності, сприяє їх більш адекватному
вживанню та уточненню відповідного значення.
Отже, перед тим, як ужити нову словоформу, слід ретельно дослідити її узус і семантику, поєднуючи аналітичний метод зі статистичним. Щоб не вийшло, що добрі наміри
вистеляють дорогу кудись не туди.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вакуленко М. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. проф.
О.В. Вакуленка. – К., 1996.
2. Вакуленко М. Про «складні» проблеми українського правопису (українська латиниця, запозичені слова та ін.). – К., 1997.
320

3. Вакуленко М.О., Вакуленко О.В. Тлумачний словник із фізики. 6644 статті. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 767 с.
4. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – Київ, 1994. – 254 с.
5. Караванський С. Мовні віруси. – Літературна Україна, 27 квітня 2006 року.

УДК 811.111.367.625

Хоменко Н.С.
(Київ, Україна)

ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ
ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті розглядаються основні лексичні трансформації при перекладі англійських
юридичних текстів українською мовою: калькування, диференціація, конкретизація, генералізація, а також прийом смислового розвитку (модуляція). Для забезпечення адекватності перекладу необхідно використання певного набору лексичних трансформацій.
Ключові слова: лексична трансформація, калькування, диференціація, конкретизація, генералізація, модуляція.
В статье рассматриваются основные лексические трансформации при переводе
английских юридических текстов на украинский язык: калькирование, дифференциация, конкретизация, а также прием смыслового развития (модуляция). Для обеспечения
адекватности перевода необходимо использование определенного набора лексических
трансформаций.
Ключевые слова: лексическая трансформация, калькирование, дифференциация,
конкретизация, генерализация, модуляция.
The article deals with the main lexical transformations while translating English legal texts
into Ukrainian: calque, differentiation, concretization, generalization and also modulation. It
is necessary to use definite lexical transformations to get equivalent translation.
Key words: lexical transformation, calque, differentiation, concretization, generalization,
modulation.
Зважаючи на те, що Україна визначила євроінтеграцію та розбудову громадянського
суспільства пріоритетними напрямками державного розвитку, забезпечення справедливого правосуддя, захист прав і свобод громадян, приведення законодавчої бази у відповідність до норм міжнародного законодавства – це актуальні проблеми сьогодення.
Керуючись положеннями міжнародного законодавства, Україна закріпила право
сторін спору залучати до судового процесу перекладача, ратифікувавши дві міжнародні конвенції – Європейську Конвенцію про захист прав та основних засад людини та
Конвенцію ООН про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Відповідні положення було включено і до українського законодавства, зокрема Законів України
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«Про судоустрій України » та «Про міжнародний комерційний арбітраж». У пункті 3
статті 10 Закону України «Про судоустрій України» говориться: «Особи, які не володіють
державною мовою, мають право користуватися рідною мовою та послугами перекладача
у судовому процесі. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою».
На жаль, в Україні наразі не існує ні відповідних офіційно-затверджених навчальних
програм, ні державних ліцензій, і суди, в свою чергу не поспішають розширювати штат
перекладачами.
Незважаючи на гостру актуальність проблеми перекладу судових засідань, питання
професійного перекладу в судах вирішується ситуативно, тобто перекладачі, яких запрошено до роботи на судових засіданнях, самостійно намагаються визначити особливості
та способи перекладу судових матеріалів. Не викликає сумніву актуальність та наукова
новизна дослідження. Проблему лексичних трансформацій при перекладі матеріалів судових засідань з англійської мови українською досліджували такі вчені: Я.І. Рецкер, А.
Чужакін, В.І. Карабан, Л.М. Черноватий, А.В. Федоров, П. Палащенко та інші.
Як доводить теорія закономірних відповідностей Я.І. Рецкера, у процесі перекладу
встановлюються три категорії відповідностей: еквіваленти, переклад яких є найпростішим та не залежить від контексту; варіативні та контекстуальні відповідники, характерні
для художнього тексту, однак рідковживані при перекладі юридичних матеріалів; і, нарешті, всі види перекладацьких трансформацій [ 1: 35].
Термін «перекладацька трансформація» означає прийом логічного мислення, за допомогою яких ми розкриваємо значення іноземного слова у контексті та знаходимо український
відповідник, що не співпадає зі словниковим. На думку А.В. Федорова, перекладач має право
застосовувати перекладацькі трансформації принаймні у трьох випадках: 1)відсутність словникового відповідника у мові перекладу; 2)відповідник лише частково розкриває значення
слова-оригіналу; 3)різним значенням багатозначного слова-оригіналу відповідають різні
слова у мові перекладу [2: 54]. Аналіз матеріалів господарських та судових засідань, наданих
нам старшим адвокатом Міжнародної юридичної фірми «Студіо Легале Тонуччі» Ніколо Ді
Джовані, дозволив нам виділити такі види лексичних трансформацій: калькування, диференціація, конкретизація, генералізація, смисловий розвиток (модуляція).
Калькування – переклад лексичної одиниці шляхом заміни її складових частин (морфем або слів) їх лексичними відповідниками мови перекладу. Оскільки прийом калькування є одним із найпростіших рішень для перекладача, ним часто зловживають та
використовують невмотивовано. Наведемо по одному прикладу виправданого та невиправданого калькування. «The company borrowed $400 million to fund the development of
new technologies to meet the demands of modern, technetronic world». Переклад: «Компанія
взяла позику на 400 млн. доларів США для фінансування розробки нових технологій,
направлених на задоволення вимог сучасного технотронного світу». У даному випадку калькування виправдане, адже нове, важке для сприйняття слово технотронний чітко
дає зрозуміти, наскільки складні та наукоємні технології необхідні у сучасному світі.
Приклад невиправданого застосування того ж прийому: «Attempts were therefore made
to rebuild Soviet-style forces to take into account Ukraine’s non-nuclear status». Переклад:
«З цією метою мали місце спроби реорганізувати збройні сили радянського зразку, вра322

ховуючи ненуклеарний статус України». У цьому випадку англійське слово non-nuclear,
перекладене за допомогою калькування, звучить неприродно. Доцільним є простіший
переклад, наприклад: «…враховуючи неядерний статус України»
Диференціація значень передбачає підбір найвлучнішого відповідника у цільовій
мові. В англійській мові існує велика кількість багатозначних слів, які не мають прямого
відповідника в українській. Професор В.І. Карабан зокрема зазначає, всі елементи денотативної системи вихідної мови поділяються на дві групи: ті,що вже мають відповідники
у цільовій мові і ті, що їх не мають [ 3: 279].
Наведемо декілька прикладів перекладу з використання прийому диференціації. Наприклад: «The fact that the share capital of «Premier» is insufficient affects the validity of the whole
operation». Англо-український юридичний словник В.І. Карабана дає такі варіанти перекладу
дієслова to affect: «впливати, зачіпати, завдавати шкоди, зашкоджувати» [ 4: 53]. Однак жоден з варіантів не допомагає передати зміст речення. Застосовуючи прийом диференціації,
можна запропонувати точний та однозначний переклад: «Те, що компанія «Преміер» не має
достатнього статутного капіталу, ставить під сумнів дійсність трансакції в цілому».
Конкретизація значень – заміна слова або словосполучення з широким предметнологічним значенням відповідником з вужчим значенням. Як наслідок, одиниця мови перекладу виражає вужче видове значення. Наприклад: «If the Plaintiff believes that court
decision is invalid due to the violation of the principle of reciprocity, he has to challenge the
decision before the competent court within a specific deadline». При перекладі цього речення
замінюємо загальне поняття, specific deadline – у чітко визначені строки/термін конкретним юридичним терміном – позовна давність. Переклад: «Якщо позивач вважає рішення
суду недійсним у зв’язку з невиконанням принципу взаємності, він повинен оскаржити
таке рішення у компетентному суді з додержанням строку позовної давності » .
Прийом генералізації фронтально протилежний прийомам диференціації та конкретизації. У процесі генералізації перекладач замінює конкретне загальним, видові поняття – родовими. Наприклад: «Elfor, a Ukrainian insurance company, covered tort liability
deriving from the circulation of the motorbike». Переклад: «Елфор, українська страхова
компанія, покрила відповідальність за вчинення шкоди, що виникла внаслідок експлуатації мотоцикла». Юридичний термін tort liability можна, звичайно, перекласти і як делікатна відповідальність.
Прийом смислового розвитку (модуляції) полягає у заміні словникового відповідника логічно зв’язаним з ним контекстуальним. Більшість юридичних кліше перекладаються українською мовою засобами модуляції. Наприклад, англійський іменник default
перекладається процесом – невиконання зобов’язань. «Upon the occurrence of an Event of
Default, the other Party shall be entitled to terminate this Agreement». Засобами логічного
розвитку речення можна перекласти таким чином: «У разі невиконання зобов’язань однією зі Сторін, інша Сторона має право розірвати Договір». У реченні «The Customer
shall pay for the Services in Ukrainian currency only» активну конструкцію The Customer
shall pay доцільно замінити пасивною конструкцією в українському перекладі: »Оплата
за Послуги здійснюється виключно у національній валюті України ».
Таким чином, процес перекладу передбачає використання певного набору перекладацьких прийомів, а саме лексичних трансформацій для забезпечення адекватності перекладу.
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мовна Особистість перекладача як причина
деформації у Перекладі
Проаналізовано вплив особистісних характеристик мови перекладача на ступінь деформації вихідного твору. Визначено, що індивідуальність перекладача передбачає певну
деформацію оригіналу.
Проанализировано влияние личностных характеристик языка переводчика на степень
деформации исходного произведения. Определено, что индивидуальность переводчика
предусматривает деформацию оригинала.
The article deals with personal characteristc features of the translator and influence on the
translated text. It presumes certain deformation of the original.
У процесі реальної перекладацької практики абсолютне перевтілення перекладача в «образ автора» неможливе. Перекладач «наче актор,… не втрачає своїх особистісних характеристик. Чим вища питома вага мистецьких задач у процесі перекладу,
тим яскравіше скрізь текст перекладу проступає особистість самого перекладача…»
[1: 62].
«Закономірність дії на образну систему перекладу образної системи перекладача»
[2: 43] проявляється у відборі певних інтерпретаційних ресурсів тексту і відкиданні
інших. Причиною подібної виборчої тактики перекладача є, на думку М.Новикової,
його бажання висловити свою власну авторсько-інтерпретаційну думку.
Наука про переклад традиційно віддає перевагу «говорити про адекватність перекладу щодо оригіналу, … ніж про те, чим переклад відрізняється від оригіналу…» [3:
16]. Але в умовах стрімкого розвитку науки «лінгвоперсонології» спостерігається розширення спектру застосування перекладачами у своїй практиці різноманітних перекладацьких прийомів, до яких, у чому переконують дослідження останнього десятиліття (М.Гарбовський [4: 506-514], О.Кретов [5], В.Карабан [6], С.Швачко [7(2: 90-93)],
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В.Радчук [8], Н.Нестерова [9], Ю.Плєшкова [10], І.Чаричанська [11], О.Шевченко [12],
І.Морякіна [13], О. Дзера [14]), відноситься і така крайня форма дозволених перетворень
при перекладі, як деформація.
Ще на початку 80-х рр. минулого століття проблему «суперництва автора і перекладача»
[1: 176] і, як наслідок, виправданості «гнучкості робочих принципів відтворювача» [8: 19]
було визнано актуальною.
У рамках даної публікації об’єктом дослідження обрано питання виправданості застосування перекладачами прийому «деформації» у тексті перекладу (ТП) у ракурсі феномену мовної особистості перекладача (МОП). Під поняттям «мовної особистості» розуміємо, перш за все, особистість комунікативну. У контексті перекладу така особистість
спрямовує свої ментальні здібності на використання мови (у даному випадку – мови
перекладу (МП)), як основного засобу спілкування з реципієнтом – отримувачем ТП. У
ТП МОП проявляється завдяки існуванню комунікативного наміру перекладача (КНП),
який формується в умовах літературної традиції та соціального замовлення і впливає на
перекладацький стиль оповідання.
Предметом дослідження стали умови появи феномену «деформації» у дискурсі перекладів повісті «Френні» сучасного американського прозаїка Джерома Д. Селіджера
(J.D.Salindger «Franny», 1961) українською (у виконанні Ю.Покальчука, 1984 та приміток до його перекладу, виконаних Д.Кузьменком, 2003), російською (у виконанні Р.РайтКовальової, 1983 та М.Немцова, 2008) і німецькою (у виконанні Френка Кауфмана (Frank
Kaufmann, 2007) мовами.
Мета дослідження полягає у визначенні впливу явища «МОП» на ступінь деформації
першоджерела при його перекладі.
Для вирішення поставленої мети треба оцінити ступінь використання деформацій у
вторинних творах та простежити вплив екстралінгвальних чинників та інтерпретаційних
установок перекладачів на трансформацію авторської концепції у перекладах.
Слід зазначити, що:
• явище «деформації» у цьому дослідженні аналізується, по-перше, як індивідуальний
перекладацький прийом, а не окремий дискурс (як-то анотації, реферати, резюме, скорочений переклад тощо); по-друге, це явище розглядається у контексті позитивних перетворень,
що зазнає текст оригіналу (ТО) при перекладі іншими мовами;
• явище «МОП» розглядається не в широкому розумінні даного терміну (як-то дослідження комплексних індивідуальних рис окремо взятого перекладача), а з позиції, по-перше,
реалізації «надзавдання» перекладача, його комунікативного наміру в конкретно виділеному ТП; по-друге, у відповідності до положення теорії перекладу про явище «деформації».
У процесі нашого дослідження англомовний текст оригіналу було умовно розділено на три частини: зачин (лист Френні до Лейна, їх зустріч на пероні), основна частина (конфлікт у кав’ярні) і розв’язка (непритомність Френні, її відчуження і спроба
«втечі» у молитві). Відповідно до виділених частин оригіналу у чотирьох перекладах (ТП 1 – німецький переклад Френка Кауфмана, ТП 2 – український переклад
Ю.Покальчука, ТП 3 – російський переклад Р.Райт-Ковальової, ТП 4 – російський
переклад М.Немцова) було проведено кількісні підрахунки основних видів деформацій: додавань, вилучень, замін і компенсацій. У результаті компаративного аналізу у
проаналізованих текстах виявлено різну ступінь використання перекладачами прийому «перекладацької деформації».
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Аналіз німецькомовного перекладу (ТП 1) вказує на абсолютне стирання різниці між авторською оригінальною творчістю і мистецтвом перекладання, про що свідчить відсутність
будь-яких перетворень змісту оригіналу. Основною характеристикою дискурсу Френка
Кауфмана є зведення до «нуля» прояву МОП, що викликано: 1) історичною спорідненістю мовних структур германських мов; 2) специфікою психології німецької нації, що
виражається у педантичності і прагненні до максимальної точності у роботі; 3) існуванням тісної літературної спільності американської і німецької літератур, в умовах якої
виконано переклад; 4) підсиленням партнерського ставлення німецького перекладача до
оригіналу, що обумовлено прагненням якнайточніше, без жодних відхилень передати
увесь об’єм художніх цінностей американського твору.
Результати кількісних характеристик частоти вживання «деформацій» українським і
російськими перекладачами наведено на діаграмах (рис. 1, рис. 2, рис. 3).

Рис. 1. Кількісні показники видів «деформації» в ТП 2 – українському перекладі
Ю.Покальчука (1984)

Рис. 2. Кількісні показники видів «деформації» у ТП 3 – російському перекладі
Р.Райт-Ковальової (1983)
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Рис. 3. Кількісні показники видів «деформації» у ТП 4 – російському перекладі
М.Немцова (2008)
Аналіз побудованих діаграм показав, що в україно- та російськомовних перекладах
основна частина повісті становить зону підвищеної креативності перекладачів [12: 146],
що реалізується у вживанні ними різних видів деформацій. У той же час, у розв’язці мовні
особистості дискурсу перекладачів проявляють найнижчу активність.
Рис. 2 вказує на той факт, що ТП 3 найбільше обмежений з точки зору ступеня появи у
ньому характеристик МОП, а ТП 4 (рис.3), відповідно, – найменше. Найуживаніший комплексний вид прийому «деформації» – заміна, у більшості випадків – це заміна вихідної
предметної ситуації у ТП; найменш уживаний вид деформації – компенсація. Рис. 1 вказує
на наявність у ТП 2 деформацій, частота появи яких у процесі перекладу має тенденцію до
зменшення. Відносна рівномірна кількість застосування видів деформацій у ТП 2 свідчить
на користь «прямолінійності» дискурсу перекладу Ю.Покальчука і вказує на тенденцію до
поступового стирання індивідуальних характеристик перекладача у МП.
Отже, діаграми (рис. 1, 2, 3) ілюструють факт застосування перекладачами різних видів деформації першоджерела, що призводить до появи розбіжностей між вихідним твором і його перекладами. Саме в існуванні описаних розбіжностей і проявляється феномен
«МОП». Одиницею описаних розбіжностей у даному дослідженні обрано явище «перекладацької деформації».
Яскравий приклад індивідуально-перекладацьких нашарувань проявляється у розкритті
перекладачами теми «пріоритетів релігійного вчення» (у контексті, що аналізується, – теми
«християнської етики»), як однієї з головних сюжетних ліній не тільки повісті «Френні», а
й всього творчого надбання Дж.Селінджера. Особливість авторського образного мислення
полягає у протиставленні понять «духовної обдарованості» і «всепоглинаючого егоцентризму сучасного суспільства». Очікуючи на Френні, Лейн не звертає жодної уваги на християнську літературу, виставлену на вітрині вокзального кіоску («the free Christian Science
literature rack»). У первинному тексті українського перекладу назву «Christian Science»
було опущено (пор.: Ю.Покальчук – «безкоштовні релігійні брошури», Р.Райт – «брошюрки «христианской науки»», М.Немцов – «стойка с литературой «Христианской науки»»,
«Gratisliteratur der Christian Science»). Вилучення укр. перекладачем оригінальної назви
«Християнська наука» деформує авторський акцент на пріоритеті християнського вчення
у процесі становлення особистості головної героїні американської повісті. Доречним буде
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вказати на факт існування «високорозвиненого» в умовах комунізму суспільного мислення,
яке сформувало не одне покоління мовних перекладацьких особистостей та визначило
єдину, анти-варіативну концепцію радянського перекладацького дискурсу. Той факт, що у
ТП 2, відповідно до жорстких вимог про абсолютне вилучення будь-яких релігійних ідей
з усіх форм суспільного життя, концепція перекладача полягає у вилученні оригінальної,
прагматично ціннісної назви – «Християнська наука», – вказує на наявність у ТП 2 поміркованої мовної особистості Ю.Покальчука, схильної до свідомої деформації ТО згідно смакам цільової аудиторії. Збереження авторської концепції у ТП 3, виконаного в аналогічних
історичних умовах, свідчить про перевагу загальнолюдських ідеалів тимчасовим штучним
пріоритетам у формування мовної особистості Р.Райт-Ковальової.
Отже, закономірно, що сучасний український поет, прозаїк і перекладач, Д.Кузьменко,
вказує на важливість буквальної передачі вилученого терміну, тому доповнює основний
переклад примітками з поясненням назви «християнська наука».
Наступна ситуація з повісті Селінджера: «Do you actually know I’ve only danced with
you twice in eleven months? Not counting that time at the Vanguard when you were so tight. I’ll
probably be hopelessly selfconscious. Incidentally I’ll kill you if there’s a receiving line at this thing.
Till Saturday, my flower» [15: 178] також різниться перекладацькими інтерпретаціями.
Аналіз перекладів вказує на тенденцію до абсолютного нехтування перекладачем у ТП
4 правилами пунктуації і, навіть, орфографії МП, що викривляє авторський образ високоінтелектуальної людини, якою постає головна героїня повісті. У той же час, очевидна відмінна інтерпретація виразу «to be tight», який може означати як стан сп’яніння (ТП 1, 2, 3),
так і стан міцності та/або щільності (ТП 4) не є прикладом деформації, хоч і відрізняється
своїм тлумаченням у перекладах. Саме від перекладацького індивідуального сприйняття
даної одиниці залежить те, яким постане персонаж перед вторинною аудиторією. Причину
різниці у перекладах даного фрагменту повісті вбачаємо у факті дорікання Немцовим скутості райтівського перекладу, спричиненої затисненням цензурою адекватного сприйняття
перекладачкою інтимних ситуацій у повісті Селінджера.
Наступний фрагмент ТО також став підґрунтям для реалізації перекладацького
суб’єктивізму: «When Lane broke it, it was because he was not one to keep a punch line to
himself for any length of time» [15: 184]. У ТП 2 Лейн не «криється з сенсаційними новинами», у ТП 3 він «не лишает себя возможности первым подать реплику после паузы», у ТП 4
– «не умел не досказать анекдота». Особиста авторська концепція змальовує Лейна на піку
зухвальства, абсолютно впевненого у власній геніальності. Тому ТП 3 адекватно передає
первинну ситуацію тоді, як у ТП 2 введено нових значеннєвих елементів у систему образу
ТО, що випереджає події оповіді, а у ТП 4 наявна нейтралізація ступеню крайнього збудження героя в очікуванні розкриття важливої для нього інформації. Отже, перекладацькі
трактування Покальчука і Немцова у дечому деформують семантику вихідного фразеологізму «to keep a punch line to oneself» і відводять її на новий значеннєвий рівень.
Результатом компаративного аналізу повісті Дж.Селінджера та його перекладів стали
наступні висновки:
Особиста концепція інтерпретатора – вихідний фактор у виборі перекладачем прийому «деформації». МОП регулює частоту застосування перекладачем різних видів перетворень у ТП.
Стилістика перекладача – основна відмінність у досліджених перекладах:
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А) ТП 1 – приклад активізація інформативної функції перекладу. Мовна особистість
перекладацького дискурсу Френка Кауфмана реалізується у передачі КНП максимально
наближеного до авторської мотивації донести до читача різнобічну систему цінностей релігійної особистості.
Б) У ТП 2 простежується, на перший погляд, близький до авторського стиль оповідання – уникнення зайвої емоційності, неприхованість почуттів до оточення. Україномовна
Френні говорить довгими реченнями, намагаючись встановити, у першу чергу, для себе,
причину власної нетерпимості до суспільства «лейнів». З ініціативи Ю.Покальчука Френні
говорить врівноважено, старанно підбираючи слова: «У мене паморочиться голова, і взагалі я почуваю себе якось дивно» [16: 258] (пор. ТП 3: «Странно, я как пьяная» [17]). Отже,
мовна індивідуальність Ю.Покальчука характеризується адекватною реалізацією у ТП
функції перекладача і співавтора вторинного твору. Але окремі моменти «прикрашання»
образу Френні вказують на пристосування ТП до ідеології радянського суспільства, тому
деформують уявлення вторинної аудиторії про реальний стан речей. Напр.:«Я гидка сама
собі, що не маю відваги бути просто людиною» [16: 259] («I’m sick of not having the courage
to be an absolute nobody» [15: 194]).
Б) Характерним для стилю Рити Райт є легкість і грація оповідання. Перекладачка дозволяє собі замінювати образи (пор.: англ.: «bugs» – «Wanzen» (ТП 1) – «блощиці» (ТП
2) – «психи» (ТП 3) – «клопики» (ТП 4)), додавати нових значень (пор.: англ.: «some highly
controversial issue» – «hochkontroversen Streitfall» (ТП 1) – «надзвичайно складне питання»
(ТП 2) – «проклятые вопросы» (ТП 3) – «противоречивый вопрос» (ТП 4)) та вилучати
окремі елементи не з позиції складності чи незрозумілості селінджерівської думки, а керуючись бажанням адекватної передачі авторського наміру, трансформованого індивідуальним
відчуттям смаку перекладачки. Мові головної героїні у ТП 3 притаманна швидкість, інколи
уривчастість, безапеляційність, прямолінійність, а також насиченість однозначними, короткими, але влучними відповідями без зайвих епітетів. Тому, зазначаємо, що російська перекладачка найближче підійшла до розкриття тонкого внутрішнього світу селінджеровської
Френні, на що вказує, перш за все, найменша кількість деформацій у тексті її перекладу.
Таким чином, дискурсу перекладу Р.Райт притаманна активізація творчої функції перекладу, що адекватно реалізує прагматичну установку першоджерела.
В) У прагненні зміни стереотипу щодо класики перекладу Р.Райт М.Немцов привносить
у ТП велику кількість буквалізмів, які у більшості випадків призводять до замін-деформацій,
появу яких виправдовує лише свідомий вибір перекладача. Модернізовані для більшості
аудиторії елементи, типу «по дюжине за дайм» («a dime a dozen»), перешкоджають адекватному сприйняттю читачем авторського думки. Переклад М.Немцова рясніє сленгізмами
(«ляпнуть мерзость», «трескать наркоту», «впишешься так же, как и прочие» «сусальный
мальчик», «нелиповые люди», «определенная финансовая вилка», «хлестаться знакомствами»), що знижує, а інколи й деформує, прагматичну цінність оригінальних образів.
На перший погляд, у ТП 4 усе буквально «списане» з оригіналу (напр.: «будто она
сама себе родитель» («as if she were her own parent»), «по-честному прекрасная женщина»
(«this really lovely person»), «Френни удостоила левую руку минимальнейшим взглядом»
(«Franny gave a minimal glance down at her left hand»). Але у прагненні чітко, навіть скрупульозно передати кожне слово автора, перекладач ТП 4 припускається перетворень, які
замінюють предметну ситуацію, деформуючи уявлення про неї у вторинного отримувача.
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Цікаві перекладацькі рішення М.Немцова, типу «исполосованное слезами лицо»,
«ячество» («egomaniac») у дечому компенсують попередні «втрати».
Доходимо висновку, що мотивація особистості, яку представляє сучасний російський перекладач і редактор М.Немцов, полягає у прагненні створити переклад, адаптований до адекватного сприйняття в новому історичному часі відповідно до особливостей психології, мови спілкування та фонових знань людини ХХІ ст.
Не дивлячись на наявні приклади деформацій у розглянутих текстах, домінуюча
функція висловлювання ТО збережена. Перекладачі не ставили за мету «цілком відсторонити свою особистість» [8: 20], а свідомо йшли на певні «жертви», адекватно
враховуючи їх питому вагу по відношенню до цілого.
Таким чином, аналіз перекладів англомовної повісті одного з найзагадковіших
представників сучасної американської літератури показав, що художній переклад обумовлений не лише об’єктивними – конкретно-історичним літературним каноном і нормативним звичаєм, але й суб’єктивними факторами – поетикою перекладача. Перспективу майбутніх досліджень у контексті окресленої проблематики вбачаємо в аналізі
впливу прагматичної установки першоджерела на появу деформацій у ТП.
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КУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
УДК 811.161.2’27

Брага І.І.
(Суми, Україна)

СТАВЛЕННЯ ДО МОВИ ТА ЇЇ ПРЕСТИЖ СЕРЕД МОЛОДІ
Стаття присвячена вивченню проблеми ставлення до мови (language attitude). У
дослідженні здійснюється аналіз результатів цілеспрямованого асоціативного експерименту, проведеного серед студентської молоді м.Суми, який полягав у виявленні ставлення до української, російської мов, а також до суржику.
Ключові слова: ставлення до мови, стереотип, цілеспрямований асоціативний експеримент, асоціації.
The article focuses on the problem of language attitude. The aim of the research is to study
the attitude to Ukrainian, Russian and surzhik. The research includes the guided association
experiment which was carried out among the students of the city of Sumy.
Key words: language attitude, stereotype, guided association experiment, associations.
Ставлення до мови, або language attitude, є актуальною проблемою сучасної соціолінгвістики й активно розробляється як американськими (Ф. Вільямс, Р. Купер, Дж.
Фішман та ін.), так і російськими (М.Б.Вахтін, Є.В.Головко, Є.О. Панова та ін.) мовознавцями. В українському мовознавстві це питання досліджено недостатньо. Є роботи,
які побіжно (ставлення до мови не було об’єктом їхнього дослідження) торкаються цього питання: це, зокрема, праці, присвячені мовній ситуації в Україні та в її регіонах,
українсько-російському білінгвізму (В.М.Манакін, Н.П. Шумарова, Л.Т. Масенко, Т.В.
Кузнєцова, Т.М. Бурда та ін.). Особливо чітко простежується зазначена проблема в наукових студіях, у яких вивчається явище суржику [див., напр., 8; 6].
Дослідники використовують різноманітні методи для отримання даних про ставлення до мови. Виділяють прямі методики (наприклад, анкети, що мають на меті з’ясувати
ставлення до певної мови або до того, хто нею говорить) і непрямі (дозволяють отримати
необхідну інформацію таким чином, щоб респондент не зрозумів, про що в нього запитують, наприклад, методика «парних масок» («matched guise»)) [3: 89 – 100].
Метою нашого дослідження є виявлення ставлення до української, російської мов і
суржику в молодіжному середовищі. Для досягнення поставленої мети був проведений
цілеспрямований асоціативний експеримент серед студентської молоді м. Суми (листопад 2008 р. – квітень 2009 р.). Усього в експерименті взяла участь 281 особа: 89 студентів
Інституту філології (ІФ), 76 студентів природничо-географічного факультету (ПГФ), 60
студентів Інституту фізичної культури (ІФК) СумДПУ ім. А.С. Макаренка, а також 42
студенти факультету електроніки та інформаційних технологій і 14 студенти факультету
технічних систем і енергоефективних технологій СумДУ (ІТ). За показниками «національність» і «рідна мова» [9: 48] опитувані студенти розподілилися таким чином: українці з рідною українською мовою – 236 ос., українці з рідною російською мовою – 24 ос.,
© Брага І.І., 2009
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українці з рідною українською і російською мовами – 4 ос., росіяни з рідною російською
мовою – 4 ос., росіяни з рідною українською мовою – 1 ос., росіяни з рідною українською і російською мовами – 1 ос. Запитання щодо рідної мови передбачало 3 варіанти
відповідей (українська, російська, інша), і деякі респонденти (українці), обравши третій
варіант, вказали рідною мовою суржик – 6 ос., а також українську мову й суржик – 4 ос.
До аналізу було залучено 1 групу респондентів – українців з рідною українською мовою
(усього 236 студентів: ІФ – 73 ос., ПГФ – 65 ос., ІФК – 52 ос., ІТ – 46 ос.). Їхня кількість за
місцем народження розподіляється так: у м. Cуми народилося 76 ос. (32,2 %), у Сумській
області – 127 ос. (53,8 %), у інших областях України – 28 ос. (11,9 %), у тому числі в містах
України 17 ос. (7,2 %), в інших країнах (Росія, Білорусь, Німеччина) – 5 ос. (2,1 %).
У ході цілеспрямованого асоціативного експерименту респондентам було запропоновано подати свої асоціації у вигляді означень (питання: який? за зразком: медовий)
до таких стимулів, як «українська мова», «російська мова», «суржик». Відповідно на
стимул «українська мова» було отримано 270 реакцій, на стимул «російська мова» – 232,
на стимул «суржик» – 231.
Асоціативна панорама на стимул «українська мова» репрезентована такими реакціями,
як: милозвучна (51); мелодійна (43); рідна (33); солов’їна (30); гарна (11); калинова (10),
співуча (10); красива (9); державна (6), дзвінка (6); солодка (4), чарівна (4); барвінкова (3);
національна (3); багата (2), звична (2), квітуча (2), найкраща (2), українська (2), червона
(2); велична, весела, виняткова, вільна, вродлива, гармонійна, гостра, груба, джерельна,
дорогоцінна, завзята, захоплива, зрозуміла, квіткова, колискова, красномовна, лагідна, липова, м’яка, моя, незалежна, полум’яна, прекрасна, прозора, пташина, різнобарвна, розумна, романтична, строга, тепла, толерантна, хороша, чорна, чудова, ясна (1).
Відомо, що в «асоціативних експериментах завжди повторюються деякі типові, або,
як їх іноді називають, стандартні реакції-асоціації» [2: 4], або стереотипи [4]. За нашим
матеріалом, для асоціацій, отриманих на стимул «українська мова», притаманний високий ступінь стереотипізації. Українська мова характеризується як милозвучна, мелодійна,
рідна, солов’їна, гарна, калинова, співуча, красива, державна, дзвінка.
На думку В.Б. Кашкіна, міфологія мовного статусу зумовлена тим, що «оцінка тієї
чи іншої мови як ‘КРАСИВОЇ/НЕКРАСИВОЇ’, ‘ВАЖКОЇ/СКЛАДНОЇ’ пов’язана не
із суб’єктним саморозвитком наївного користувача, а із сприйманими стереотипами
національної концептосфери» [5]. Дослідник, намагаючись підкреслити діяльнісний характер стереотипу, надає перевагу терміну «міфологема» [5]. Виходячи з тези про те, що
концептосфера «постійно відтворюється в текстовій діяльності, і багато міфологем мають інтертекстуальну основу» [5], спробуємо знайти пояснення стереотипізації, чи навіть
міфологізації, означень, які характеризують українську мову, звернувшись до «Словника
епітетів української мови». У словниковій статті «Мова» подаються епітети про рідну
українську мову, вибрані із творів української художньої літератури (Л. Костенко, В. Сосюра, Л. Забашта та ін.): «Барвінкова, безсмертна, буденна, жива, калинова, квітуча, проста,
солов’їна, співуча, трагічна, чарівна» [7: 204 – 205]. Такі означення із сфери художньої
літератури проникли в наукове (напр., назва навчального посібника О.Б. Олійник «Мова
моя калинова» (К., 1993)), публіцистичне («Кожен десятий випускник школи рідної
солов’їної не знає» (про результати зовнішнього незалежного тестування з української
мови. «ТСН» каналу «1+1», 16.06.2009) мовлення, а також у сферу масової культури («Як
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уже набридло чути знову і знову / Порожні балачки, пафосні розмови! / «Мова калинова»... «Пісня солов’їна»... / Ще трохи побалакаємо – зникне Україна!» (гурт «Тартак»)).
За видом характеристики стимулу можна класифікувати асоціації на нього таким чином (подано відповідно до частотності): 1) емоційно-естетична (милозвучна, мелодійна,
солов’їна, гарна, співуча, красива); 2) емоційно-оцінна (дзвінка, весела, лагідна); 3)
функціональна (рідна, державна, національна, колискова); 4) зоонімічна (солов’їна,
пташина); 5) флористична (калинова, барвінкова); 6) колоративна (червона, чорна).
Відповідно до наших даних, найбільше на стимул «українська мова» представлено естетичних асоціацій: студентська молодь ставиться до української мови як до об’єкта прекрасного, як до естетичної категорії.
У цілому, асоціації демонструють позитивне ставлення студентів до української
мови, що свідчить про усвідомлення себе як представників своєї національності, а
української мови як рідної. Отримано також 1 реакцію негативної оцінки (груба), причиною появи якої є, очевидно, те, що мова сімейного спілкування у цього респондента,
за отриманими даними, – суржик.
Аналіз результатів експерименту дозволив представити усі асоціації на стимул
«російська мова» та їх частотність: гарна (14), красива (14); чужа (9); милозвучна (8);
дзвінка (7), зрозуміла (7), м’яка (7), мелодійна (7); груба (5), звичайна (5), легка (5);
російська (4); близька / ближча (3), ділова (3), інтелігентна (3), нерідна (3), ніжна (3), популярна (3), розповсюджена (3), цікава (3); багата (2), велична (2), зелена (2), зручна (2),
іноземна (2), кацапська (2), незвичайна (2), огидна (2), погана (2), поширена (2), приємна
(2), різка (2), розмовна (2), серйозна (2), солодка (2), тверда (2), точна (2), холодна (2),
чітка (2), чудова (2); авторитарна, багатогранна, байдужа, березова, бідна, важка,
велика, вишивана, відкрита, відома, відстойна, вільна, вкорініла, всезнана, вторинна,
вулична, гілляста, гірка, глуха, друга рідна, елегантна, жорстка, жорстока, запальна,
звична, кваплива, колискова, колюча, лагідна, лимонова, личная (рос.), матюклива, могутня, модна, москальська, невихована, незвична, незграбна, незрозуміла, нейтральна,
некрасива, немилозвучна, ненажерлива, необов’язкова, непотрібна, нормальна, одноголосна, офіційна, перспективна, писемна, прекрасна, приголомшлива, проста, романтична, свіжа, світла, своєрідна, сувора, сусідня, суха, тепла, узурпаторська, чарівна,
чиста, чужинська, широковживана, ясна (1); рос.: красивый / красивая (2), вкусный (2),
официальная, русская, сибирская (1); сурж.: сусідська (2).
Як бачимо, найчастотнішими і стереотипними є такі асоціації, як гарна, красива,
чужа, милозвучна, дзвінка, зрозуміла, м’яка, мелодійна, груба, звичайна, легка. Порівняно
з асоціативною картиною, що відтворена реакціями на стимул «українська мова»,
асоціації на стимул «російська мова» мають набагато нижчий ступінь стандартизації.
За тематичним розподілом означення-реакції на стимул «російська мова»
репрезентовані наступним чином: 1) емоційно-естетичні (красива, милозвучна, дзвінка);
2) емоційно-оцінні (м’яка, ніжна, груба); 3) функціональні (рідна, нерідна, ділова,
офіційна, узурпаторська); 4) просторові (вулична, сусідня; рос.: сибирская; сурж.:
сусідська); 5) флористичні (березова, гілляста, лимонова); 6) нейтральні (нейтральна, нормальна); 7) колоративні (зелена). Найбільше представлена емоційно-естетична,
емоційно-оцінна й функціональна характеристика стимулу.
Російська мова здебільшого оцінюється позитивно (83,6 %), усього зафіксовано 38
негативних асоціацій (16,4 %). Спостерігаються випадки суперечливої оцінки російської
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мови, коли в ролі асоціацій виступають антонімічні пари з полярною оцінкою, при цьому
питома вага позитивної оцінки є значно більшою: красива (14) – некрасива (1); милозвучна
(8) – немилозвучна (1); дзвінка (7) – глуха (1); зрозуміла (7) – незрозуміла (1); м’яка (7) –
жорстка (1); , легка (5) – важка (1), але рідна (1), друга рідна (1) – чужа (9); ніжна (3) –
груба (5). Зустрічаються також негативнооцінні реакції на стимул, що виражають зневажливе ставлення до російської мови: кацапська, матюклива, огидна. Поява таких асоціацій,
на нашу думку, пояснюється соціально-історичними та політичними чинниками.
Характерно, що на стимул «російська мова» деякі реципієнти відповідали російською
мовою: вкусный (ІТ), красивая, красивый (ІФК, ІТ), официальная (ІФ), русская (ІТ), сибирская (ІФК). Цей стимул зумовлював переключення кодів «українська мова – російська
мова» у деяких інформантів, що доводить той факт, що російська мова для них є першою
функціональною мовою.
Ставлення до суржику виявляється в наступних асоціаціях: простий / проста (15);
смішний / смішна (12); зручний / зручна (10); звичний / звична (9); грубий / груба (6),
зрозумілий (6); неприємний (5), різноманітний / різноманітна (5), цікавий (5); негарний (4),
некрасивий / некрасива (4), побутовий / побутова (4), поганий / погана (4), рідний / рідна
(4), сільський / сільська (4); звичайна (3), змішаний / змішана (3), незрозумілий (3), прикольний (3); добрий (2), доступна / доступний (2), колючий (2), комічний / комічна (2), кугутський (2), ламана (2), невірний (2), негативний (2), неосвічений (2), нечистий (2), поширений
/ поширена (2), розповсюджений (2), сухий (2), чудовий (2); безграмотний, безладна, білий,
ближча, відверта, вільний, вулканічна, гібридний, гіркий, грубенький, дзвінкий, дивний, дотепний, жахливий, зайвий, занедбаний, золота, зухвала, класна, колоритний, красивий,
кумедний, легкий, міцний, молодіжний, набридливий, найпоширеніший, найпростіша, невизначена, невимушений, невідшліфований, неврівноважений, негармонійна, недоречний,
недоцільний, незвична, некоректна, немилозвучний, ненормальний, ненормована, необмежений, неотесаний, непередбачуваний, непоганий, непотрібний, неправильний, неприйнятна,
нерозбірлива, нецікавий, неякісна, низький, ніякий, оригінальна, особлива, паразитичний, паразитний, патріотичний, переплетена, повсякденна, покалічений, постійний, потрібний,
практичний, практичніший, приземлений, прийнятна, примітивний, прискіпливий, ранячий, ріжуча, різнобічний, розмовний, солодкуватий, спонтанна, строкатий, супер, суржиковий, суровий, такий, теплий, тупий, фіолетова, частовживаний, черствий, швидкий,
щоденний; ще рідніша (1); більш вживана, але дуже некрасива (1); рос.: кошмарный, повседневная, понятный (1); сурж.: вживаємый, «нікакущий» (1).
Частотними є такі асоціації, як: простий / проста, смішний / смішна, зручна / зручний,
звичний / звична, грубий / груба, зрозумілий, неприємний, різноманітний / різноманітна,
цікавий. Ступінь стереотипізації отриманих реакцій на стимул «суржик», як і на стимул
«російська мова», є незначним.
Звернемо увагу на те, що деякі асоціації-означення вживаються в чоловічому роді,
узгоджуючись із лексемою суржик, а деякі – у формі жіночого роду, узгоджуючись із
лексемою мова.
Тематичний розподіл асоціацій представлений такими групами: 1) функціональна (зручний / зручна; простий / проста, зрозумілий, практичний, прийнятна); 2) нормативна (безграмотний, невизначена, невідшліфований, недоречний, недоцільний, некоректна, ненормальний, ненормована, необмежений, неотесаний, непотрібний, неправильний, неприйнятна,
нерозбірлива, неякісна); 3) емоційно-естетична (негармонійна, некрасивий / некрасива,
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красивий, комічний / комічна, кумедний, смішний / смішна, немилозвучний); 4) емоційнооцінна (грубий / груба, жахливий, занедбаний, тупий, черствий); 5) колоративна (білий,
фіолетова); 6) просторова (сільський / сільська). Як бачимо, найбільше представлені
нормативна, функціональна і емоційно-естетична тематичні рубрики. На нашу думку,
продуктивність функціональної (зручний / зручна; простий / проста, зрозумілий, практичний та ін.) і емоційно-естетичний (комічний / комічна, кумедний, смішний / смішна) тематичних груп пояснює «мовну стійкість» суржику.
У цілому, за результатами цілеспрямованого асоціативного експерименту, тематичний
розподіл асоціацій трьох досліджуваних груп істотно не відрізняється.
Не дивує наявність значної кількості асоціацій з негативною оцінкою суржику, адже
останнім часом ведеться посилена робота щодо його викорінення (навчальні посібники,
методичні рекомендації, виступи відомих українських мовознавців у ЗМІ тощо). У масмедіа з’являється велика кількість матеріалів, де негативно оцінюється, критикується
явище суржику. Навіть у наукових роботах, присвячених вивченню цього феномену,
простежується негативна емоційно-оцінна його характеристика (див., напр., бібліографію
до [8], а також [8: 33 – 40]).
Але, як свідчить матеріал дослідження, переважна кількість асоціацій на стимул «суржик» має позитивну оцінку. У чому ж полягає причина позитивного ставлення до суржику? Суржик, як свідчать наші дані, використовується студентською молоддю свідомо
[див. 6]. Згідно з результатами дослідження, деякі респонденти вказали, що їхньою рідною
мовою є суржик (6 ос.) або українська мова й суржик (4 ос.). Окрім цього, певна кількість
респондентів аналізованої групи (українці з рідною українською мовою) подала такі
асоціативні реакції на стимул «суржик»: рідний / рідна (4), ще рідніша (1). Такий вибір
рідної мови зумовлений тим, що суржик є для цих інформантів сімейною «мовою», він активно використовується у молодіжному середовищі, у невимушеному спілкуванні [див. 6:
86 – 96], а останнім часом широко розповсюджується в мас-медіа (у черговий раз згадаймо
сумнозвісну Вєрку Сердючку й подібні персонажі шоу-бізнесу, спонтанне неграмотне мовлення деяких політиків, які беруть участь у політичних ток-шоу тощо). Припускаємо, що
суржик був першою «мовою», засвоєною респондентами [1: 21 – 24]. Під час відповідей
відбувається переключення кодів з української мови на російську (суровый (ІФ), кошмарный, понятный (ІФК)), а в деяких випадках – на суржик (невірний у значенні ‘неправильний’ (ІФ), вживаємый, «нікакущий»), що зайвий раз підтверджує думку про те, що
російська мова і суржик є першими функціональними мовами для багатьох респондентів.
Оцінка суржику здебільшого позитивна (82 асоціації, 64,5 %), при цьому негативна
оцінка суржику більш різноманітна за своїм виявленням (53 означення), ніж негативна
оцінка російської мови (26 означень).
За нашими даними, при характеристиці суржику, як і російської мови, зафіксовані
випадки суперечливої оцінки, коли подається полярно протилежна оцінка стимулу:
зрозумілий (6) – незрозумілий (3), цікавий (5) – нецікавий (1), поганий / погана (4) – непоганий (1), але красивий (1) – некрасивий / некрасива (4). Як бачимо, у більшості випадків
питома вага позитивної оцінки значно перевищує питому вагу негативної. Така асиметрія
оцінки пояснюється, на наш погляд, значною комунікативною потужністю суржику.
Отже, результати цілеспрямованого асоціативного експерименту продемонстрували позитивне ставлення до української мови, здебільшого позитивне і в деякій мірі суперечливе ставлення до російської мови і до суржику. Надалі плануємо перевірити
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виявлені тенденції, залучивши до експерименту різні вікові та соціальні групи. Подальше
дослідження проблеми ставлення до мови допоможе виявити чинники, які впливають на
підвищення престижу української мови. Сподіваємося, що вивчення ставлення до суржику
сприятиме глибшому розумінню як соціолінгвістичної [6: 86 – 96], так і психолінгвістичної
його сутності, і як результат – сприятиме розробці заходів щодо збільшення комунікативної
потужності української мови.
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ПИТАННЯ МОВИ
ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО РЕДАГУВАННЯ
У статті порушуються питання мови у роботі редактора. Окреслюється проблематика мовних питань з точки зору редакторської діяльності, питання мови
позиціонується як актуальна проблема сучасного редагування. У статті використано
результати опитування студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування».
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In this article the issue of language is positioned as a pressing issue of editing. The paper
presents results of a survey of students' specialty «Publishing and Editing».
Key words: actual problems of modern editing, language, editor.
Дослідження актуальних проблем сучасного редагування є порівняно новим. Воно
тільки починає зацікавлювати науковців, однак зрозумілим є – це дослідження посяде помітне місце у розвитку наукової теорії редагування. Прикладні ґрунтовні праці
з цієї теми поки що відсутні. Тема представлена у фахових та наукових часописах,
у збірниках наукових праць, у тезах доповідей наукових конференцій тощо. Нині ця
тема цікавить науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Української академії друкарства, Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут». Однак досліджувалася ця проблематика фрагментарно, в цілому. Тому актуальним нині є вивчення цього питання в сукупності й
взаємодії з метою створення єдиної цілісної картини. Адже багато проблем сучасного
редагування тісно пов’язані між собою, взаємодоповнюють одна одну, витікають одна
з одної, створюючи ланцюгову реакцію.
Нами було проведено опитування студентів спеціальності Видавнича справа та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» щодо бачення ними, майбутніми фахівцями, актуальних проблем у сучасному світі редакторської та видавничої справи. З-поміж
20 названих проблем (як загальнодержавного, так і прикладного характеру), студенти
(третього та четвертого курсів) особливо виділили питання мови, а саме: нестабільність
мовних норм, термінознавча дискусія та російськомовний ринок в Україні.
Саме ця актуальна проблема сучасного редагування стане темою нашої доповіді.
Оскільки мова є базою та об’єктом діяльності будь-якого редактора, її стан, розвиток,
перспективи завжди є актуальними для фахівців.
Побутує думка, що редактором може працювати будь-який філолог, він-бо може виправити орфографічні та синтаксичні помилки, викреслити русизми – от й текст готовий. Та
як говорив поет і перекладач К. Рождественський: «Редагування – це не правка учнівських
зошитів. Це – мистецтво...» [1]. Професор В. Різун вважає: «...якщо редактор починає роботу над текстом з мовної правди, він не є професіоналом, він уважний і прискіпливий
мовник» [2: 8]. Отже, редактор відмінна від філолога професія, яка має свою специфіку,
свої завдання, свій інструментарій діяльності. Професор Р. Іванченко у книзі «Літературне
редагування» подає думку М. Горького про те, що редагування – важлива частина літературної справи, яку не можуть вершити люди без спеціальної підготовки [3: 52].
Зрозуміло, що знання мови є необхідною умовою професійної діяльності редактора. І
здавалося б, які тут можуть бути проблеми. Та з точки зору редактури вони існують.
Український правопис має свою історію. Нині ми користуємося мовними правилами,
які кристалізувалися протягом ХХ ст. Однак й донині триває дискусію з його приводу.
Так, існує значна кількість прихильників повернення правопису до варіанту 1928 р. Мотивується така позиція жорстким ставлення радянської влади до української мови. Їхні
опоненти, стверджуючи, що мова є живим і тому історично змінним організмом, відсто338

юють сучасні правописні норми. Хоча й ці норми не є досконалими. Існує достатньо
двозначних правил, сумнівних місць, невизначеностей, недоробок. Наприклад, написання
низки слів у різноманітних словниках і довідниках часто-густо подається по-різному [4:
20-23]. Актуальною є й проблема сучасної української термінології, яка обговорюється
не тільки мовознавцями, а має й суспільний резонанс.
До того ж український правопис на зламі століть змінювався майже щороку. Значна частина редакцій, телеканалів використала особисті погляди на ці зміни. За словами
Б. Ажнюка «Кожне видавництво, кожна редакція газети чи телестудія сьогодні має свої
мовні пріоритети. Навіть після того, як новітній правопис буде остаточно затверджено
правописною комісією, залишиться питання, як зобов’язати чи переконати всіх дотримуватися єдиних нормативних вимог. Потрібен урядовий орган, що мав би потужні важелі
впливу не тільки в державному секторі, але й на приватні інституції» [5].
Із цього приводу варто пригадати думку М. Феллера щодо одночасної різнорідності
підходу до редагування, що складається з таких трьох чинників:
– власне літературне редагування, тобто мовні правки, що покликані допомогти читачеві зрозуміти текст, узгодити його з нормами літературної мови;
– корпоративне редагування (внутрішня цензура), тобто узгодження текстів із редакційною політикою, симпатіями та антипатіями видання;
– корпоративно-мовне редагування. що полягає в дотриманні певних традиційних
чи ситуативно усталених норм слововжитку, правопису чи орфографії у конкретному
виданні [6: 130].
На «мовні» проблеми значно вплинув й розвиток комп’ютерних програм, їх використання у редакційно-видавничому процесі. У сучасному редагування він має свої плюси й
мінуси. З одного боку, технології нині не обмежуються виправленням орфографічних помилок, а здатні контролювати лінгвістичні норми, працювати над синтаксичною зв’язністю
слів, над пунктуацією. З іншого – поява численних допоміжних програм зумовлює неуважність редакторів. Пророкують, що доба комп’ютеризації ліквідує редагування взагалі, хіба що коректурою займатиметься редактор. Деякі науковці й це вважають за зайве.
«Процес коректури, – пише З. Партико. – потрібен лише в тих випадках, коли для видання використовують традиційний видавничий процес або коли використовують частково
комп’ютеризований процес. Коли ж використовують повністю комп’ютеризовану технологію (автор подав свій оригінал і на папері, і на комп’ютерному носії інформації), то
в цьому випадку проведення коректури є зайвим» [7: 265].
Ми ж пристаємо до думки Т. Крайнікової: «Природне чуття мови, стилістичні відтінки слова, гнучкість синтаксичних конструкцій, а значить і доречність тих чи інших
пунктуаційних знаків може збагнути тільки людина – машина в цьому плані не витримує конкуренції» [8: 114], вважаючи за потрібне наголосити на людському факторі
роботи зі словом (думкою).
Часткове або повне усунення редакторського етапу як актуальна проблема сучасного
редагування теж має вплив на питання мови. Тенденція сучасності – оптимізація взаємодії
на не примусовому рівні: наданням авторові можливості власноруч шліфувати свій текст.
Тобто автор турбується сам про якість твору ще до подання у редакцію, максимально відшліфовуючи його, звертаючись або ні приватно до редакторів, філологів і т.д.; подальше ж
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удосконалення (якщо воно потрібно), за порадою редактора, здійснює сам автор. Це зручно для видавництва, але чи ефективно це з точки зору якості тексту? Питання дискусійне.
За результатами нашого опитування, студенти вважають авторську редакцію однією
з актуальних проблем сучасного редагування. На їхню думку, роль редактора під час видання книги редукується. Адже деякі імениті автори просто не дозволяють редакторам
удосконалювати свої тексти і змушують залишати у «сирому» вигляді, епатуючи часто
тільки формою, а не змістом; видавництва ж намагаються заробити на цих популярних
письменниках значні гроші, тому перспектива втратити авторів через непорозуміння з
редактором їх не влаштовує. Водночас бувають й випадки замовлень авторами написання своєї книги редакторам, що нівелює особу як автора, так і редактора.
Окремо студенти виділили й проблему редагування сучасних текстів постмодерну.
Автори таких творів вільно використовують й відповідні прийоми, як наприклад, потік
свідомості, виділення фраз курсивом, використання ненормативної лексики. І тут постає
проблема в етичних та загальних нормах взаємин редактора з автором. Редакторові,
що взявся за сучасну прозу, треба бути справжнім професіоналом зі знанням мови, відчуттям стилю, розвиненою інтуїцією. Дотримання професійних і морально-етичних меж
при редагуванні тексту, у якому нехтують розділовими знаками, буває важко: це літературний прийом чи авторська безграмотність; рекомендації редактора будуть розцінені як
порада, привід до роздумів щодо вдосконалення тексту чи як замах на свободу слова.
Універсалізація посади редактора призвела до появи нових професій-гібридів, які
поєднують дві-три колись окремі професії, наприклад: коректор-редактор, коректорлітредактор, редактор-перекладач і т.п.. Редактор сьогодні – це універсальний спеціаліст.
До обов’язкових «констант» редакторської професії – бездоганної мовної інтуїції та компетентності, уміння логічно і чітко мислити, широкої ерудованості, уміння аналізувати
різноманітні комунікативні ситуації, знання психології авторської праці, читацької поведінки, володіння основами художньо-технічного оформлення видавничої продукції та ін.
– додались обов’язкове знання видавничого маркетингу, іншими словами, нині редактор
повинен вміти не тільки створювати, доводити до пуття будь-який видавничий продукт,
а ще й знайти того, хто продукт потім купить, розробити програму рекламної кампанії
видання, від слідкувати ситуацію. що складається в процесі його поширення [9: 4]. З
одного боку, це призводить до економії часу та коштів. З іншого – стираються межі професії та знижується рівень якості. Для порівняння: у радянські часи над виданням, окрім
випускового та титульного редакторів, працював літературний редактор, до компетенції
якого входили аналіз та оцінка мовно-стилістичних аспектів тексту та поліпшення їх.
Нині всі ці функції виконує як правило одна людина. За таких умов якість тексту, відповідність його нормам літературної мови, чіткість і доцільність композиційного членування, точність поданого фактичного матеріалу відходять на другий план.
На думку респондентів, проблемою сучасного редагування в Україні є російськомовний ринок. Точніше не сам російськомовний сектор, а вилучення вивчення російської мови з програми підготовки редакторів (як приклад: з переліку дисциплін спеціальності Видавнича справа та редагування у ВПІ НТУУ «КПІ» вилучено російську
мову з 2006 р.) за умови існування в країні значної частини російськомовних видань
(особливо в столиці та центрально-східних областях), не кажучи вже про Інтернетпортали, які здебільшого обслуговуються саме цією мовою.
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Отже, питання мови у сучасному редагуванні є питанням важливим, адже воно є основою роботи редактора. Тому варте ґрунтовного дослідження й знаходження певних практичних вирішень питань, наприклад таких, як: узгодження стандартів та принципів мовної
політики державних і недержавних видавництв та засобів масової інформації; узгодження
стандартів вивчення мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах; узгодження
«мовних» завдань розвитку технологічних процесів; вирішення усіх правописних дискусійних питань; створення єдиних базових функціональних обов’язків редакторів; вирішення проблеми підготовки спеціалістів для двомовного українського суспільства.
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ВИКОРИСТАННЯ РОЗВИВАЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВОРЧОГО
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ЗНАНЬ
УЧНІВ З ТЕМИ «СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИСУДКА»
В статье поднимается вопрос изучения способов выражения сказуемого в классах
гуманитарного профиля общеобразовательных учебных учреждений. Делается акцент
на создании такой обучающей среды, которая бы служила повышению интеллектуального уровня обучающих, то есть носила творческий характер.
Ключевые слова: творческая образовательно-воспитательная среда, гуманитарное
направление обучения, филологический профиль, нестандартные позиции главного члена
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The article focuses on the problems of learning the ways of expressing predicates in
humanitarian-oriented classes.
Key words: creative education sphere, humanitarian profile contact, philological sphere,
predicate how no standart main article of sentence.
Проблема виражальних можливостей присудка завжди була на часі. Творче
освітньо-виховне середовище навчального закладу створює всі умови для більш глибокого знайомства з означуваною темою. Навчаючі мають нагоду зробити екскурс в
історію питання, дізнатися, що учені, які є прибічниками логіки-граматичного напряму [1–9], у граматичне значення присудка включають віднесеність ознаки до суб’єкта,
значення часу, комплекс модальних значень. «Присудок виступає головним членом
двоскладного речення, який вказує на модально-часову характеристику носія предикативної ознаки, перебуває у двобічному (предикативному) зв’язку з підметом й виражається спеціалізованими для присудкової функції дієслівними формами» [4: 76].
Іншими мовознавцями тлумачиться предикативність «як відношення між головними
членами речення, яке характеризується особливим типом міжчастиномовної, міжкатегоріальної взаємодії» [5: 45].
Крім того, до загальних ознак речення разом з предикативністю належить інтонація. Кожне речення має свій інтонаційний малюнок, який відображає думку мовця та
емоційно-вольове ставлення його до змісту висловлювання.
Крім названих двох напрямів, виділяється ще й психолого-граматичний [4]. На думку його прибічників, «найважливіша частина речення – це присудок, інакше названий
предикатом. Саме він і є носієм та виразником того руху думки, який відомий під назвою
предикативності (предикування, присудковості) і без якого речення неможливе» [4: 73].
Слід зупинитися на поглядах тих учених, які називають диференційованими формальними та семантичними ознаками присудка такі:
– входження його в структурну схему речення як головного члена;
– модально-часова характеристика носія предикативної ознаки;
– співвідношення з ремою в типових випадках при актуальному членуванні речення;
– вираження дієслівною формою;
– перебування у двобічному (предикативному) зв’язку з підметом;
– поєднання з підметом способом предикативного зв’язку – координацією;
– типова позиція після підмета [9]:
Яке це багатство – уміти зрозуміти іншого, уміти подати руку допомоги (Р.Іванченко).
Я з тобою ані разу за руку не взявся.
Я тобою, як зорею, з землі любувався (В.Стефаник).
Я людей порівняв би з птицями (Є.Летюк).
Виокремлюється і такий погляд на складний присудок, як подвійний, дієслівноіменний[10]:
Батько сидів задоволений,
Дитина входить у світ переможцем.
Увага відомих синтаксистів І.К.Білодіда, Н.Л.Іваницької, П.О.Кадомцева, Б.М.Кулика,
А.Федорова, В.С.Юрченка, Л.Мацько звернена на іменний складений ускладнений присудок [11–20]. Вони розрізняють:
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а) власне присудкові форми:
Осінь стояла суха і золота (М.Коцюбинський);
Стояв би тут і слухав дотемна
Невгавний вітру спів:
Весна, весна, весна (В.Мисик);
б) невласне присудкові форми:
зими стояли холодні, морозні, пічники були в роботі.
Також виділяються такі види іменного складеного присудка, як: іменниковий, прикметниковий, займенниковий, числівниковий, а також їх підвиди, ускладнені звуконаслідувальними словами [21]:
Не удар авіабомби,
Не зловесна пісня кулі –
Над колискою хай лине
Ніжне «лю-лі» (П.Усенко).
Пропонується виділяти ще й прислівниковий складений присудок [10]:
Навколо так гарно-гарно стало та прислівниковий складений ускладнений присудок:
Кожному повинно бути затишно у школі.
Увага учнів класів філологічного профілю звертається на Іменний складений ускладнений присудок, який, на відміну від іменного складеного присудка, має додаткове граматичне значення – фазове чи модальне, присудок у формі слова категорії стану; дієслівноіменний присудок:
Вона продовжувала залишатися сам-на-один зі своїм сумом.
Виконуючи практичні вправи ускладненої трудності, учні переконуються, що велику роль в конструкціях названого типу відіграють дієслова-зв’язки бути, являти собою,
становити.
Вони виконують функцію неповнозначності, є носієм тільки граматичного значення:
Ще позаторік заходився я був ліпить із воску – і нічого не вдіяв (Т.Шевченко).
Він був гарячого характеру, аналітичного розуму,
Люди бувають різних переконань,
Кінь мій губить на шляху підкови –
Після мене хтось щасливим буде (С.Павленко).
Велика користь для учнів гуманітарного напрямку навчання є від такого виду роботи, як аналіз художньої мови творів письменників, що вивчаються за програмою. Він
підтверджує , що при дієслові-зв’язці бути у формах минулого і теперішнього часу найсильніші позиції виявляє називний предикативний: Він був мудрець всім мудрецям на
диво (Є.Плужник).
Також учнями спостерігається домінування називного предикативного при нульовій
зв’язці:
В зелених запасках дівчата-ялиці,
У думах-крисанях дуби смуглолиці (П.Палій).
Розширений практикум переконує, що роль присудка, крім іменника, можуть відігравати й інші частини мови – прикметники, дієприкметники, числівники, займенники,
а також фразеологізми:
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Я буду жити,
Бо жива мета (Є.Летюк).
Гей, поля без меж і краю,
Ясна доле трудова! (М.Тарнавський).
А при використанні теперішнього часу спостерігається відсутність не тільки
дієслова-зв’язки, а й повноцінного дієслова: День довгий, безконечний, тривожний
(М.Коцюбинський).
Широко застосовуються завдання для самостійного опрацювання. В ході їх виконання учні бачать різні нестандартні ситуації прояву дієслова у присудковій формі, зокрема,
що дієслова-зв’язки виступають носіями певних відтінків і є напівповнозначними: Нас
цілковито розлучали з рідними, з життям і навіть з мрією. Але ніщо й ніколи не розлучило з вірою! (Б.Олійник). Як бачимо, в наведеному прикладі яскраво проявляє себе
орудний предикативний, як компонент присудка, який, на думку науковців, найчастіше
зустрічається у пропозиції. В інших випадках домінує називний предикативний:
Суддею був ведмідь,
Вовки були підсудки (Є.Гребінка).
Ними спостерігається трохи інше співвідношення називного предикативного і орудного предикативного при дієслові-зв’язці бути у майбутньому часі, наказовому та умовному способах. Учні бачать ще одне значення дієслова-зв’язки – повнозначності. Їм
пропонується зробити запис у зошиті, що буде слугувати своєрідним висновком виучуваного фрагменту матеріалу: до дієслів-зв’язок відносяться слова, які означають певний
стан, рух, дію – йти, приїхати, працювати, народитися тощо:
Тривога прадіда прадавня
Мені заснути не дає (Л.Талалай).
Дуже корисно побувати ще раз у житті дитиною… (М.Чабанівський).
Сучасне мовознавство відзначається розгалуженістю різних поглядів на природу зазначеного типу речень.
Є ще одна цікава позиція складеного присудка – це коли дієслово виступає нульовою
зв’язкою. Варіантів складеного присудка з нульовою зв’язкою декілька:
– нуль-зв’язка та іменник у називному відмінку:
Щастя – як сон,
Сон з голубими примарами,
Котрим нема заборон (М.Вороний);
– дієслово-зв’язка є та іменник у прямому відмінку у поєднанні з іменником у родовому відмінку:
В моїй сльозі є сіль землі (Т.Севернюк);
– нуль-зв’язка та іменник у родовому відмінку:
Ми козацького роду,
Ми в Донбас не прийшли.
Гени нашого роду
Споконвік тут жили (І.Захарченко);
– нуль-зв’язка та іменна частина у знахідному відмінку з прийменником:
Ой, мамо моя! Станьте ж хоч ви їм за рідну матір (І.Нечуй-Левицький);
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– нуль-зв’язка та іменна частина в орудному відмінку:
Критика критикою, а тон тоном (Ю.Збанацький);
– нуль-зв’язка та іменна частина в місцевому відмінку:
Я у захопленні, дме спокійний, рівний бриз, і
небо все в зорях, у промінні, у радості (Ю.Яновський);
– нуль-зв’язка та прикметник:
Різні бувають сприйняття – раптові, запізнілі (Є.Божик);
– нуль-зв’язка і займенник:
І я не я, і ти мені не ти (Л.Костенко);
– нуль-зв’язка та інфінітив:
Він бігти, а я давай кричати;
– нуль-зв’язка та звуконаслідувальні слова:
Цілий день, цілий день
Тільки чути – «дзень!» та «дзень!» (М.Стельмах);
– нуль-зв’язка, частка та звуконаслідувальні слова:
Одвернеться старий, бо сльози з очей – тільки кап … кап (О.Підсуха);
– нуль-зв’язка і порівняльний зворот:
Життя – як море (В.Сосюра);
Степ для них давно мов рідний брат (О.Лукашенко);
А жита – як літа його,
Я літа – як жита (Б.Олійник);
– нуль-зв’язка та розгорнуті нестійкі словосполучення:
І степ – степ аж за обрій (А.Головко);
Хліб з нашого поля –
Це, насамперед, озерненість серця кожного (М.Подоляка);
Нам думати про новий урожай,
Нам угору йти в шуканні суті,
А не скніти в теплому кублі,
Щоб не бути, щоб лишень не бути
Зайвими людьми на цій землі (О.Сенатович);
– нуль-зв’язка, особове дієслово та іменник в родовому відмінку (і, як варіант, нульзв’язка, дієслово та дієприслівник):
Іду без втоми і вагання
І не схиляючи чола (Є.Летюк);
– нуль-зв’язка, прикметник та особовий займенник:
Дух мій вільний з тобою,
Одвічна снаго! (Д.Павличко);
– нуль-зв’язка та займенниковий прикметник у називному відмінку:
Там даль не така,
Як у нас на Вкраїні (В.Сосюра);
– нуль-зв’язка та кількісний, порядковий числівник:
Я наче сам один на великому світі (Ю.Яновський);
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– нуль-зв’язка та словосполучення числівника, іменника з прикметником:
Батько і мати – два сонця гарячих,
Що нам дарують надію і тепло (В.Крищенко);
– нульова зв’язка і прислівник:
Вмовляю себе, що тиждень –
Це так небагато (Л.Костенко);
Що може бути краще від друга? Нічого… Друг – над усе (Ю.Смолич);
– нуль-зв’язка, частка та прислівник:
Все так буденно й так високо.
Жита колосяться, жита (Г.Світличний);
– нульова зв’язка звуконаслідувальні слова:
Порося у квік, а баба у крик (Народна творчість);
– нуль-зв’язка та фразеологізм:
На уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі,
не до ладу – як Пилип з конопель вистрибне (О.Іваненко);
Прожити вік – не поле перейти,
Не дощову годину переждати (Л.Глібов).
Не меншої уваги заслуговує простий дієслівний ускладнений присудок, в якому
ускладнення відбувається за рахунок часток: давай, бодай, буцім, мов, немов, немовчи,
немовбито, наче, неначе, аж, собі, таки, тільки, лише, лиш, лишень, що виражають різні
лексичні значення:
Сидять собі гуцули по хатах,
Різьблять кораблі (С.Галябарда);
А серце – хоч б’ється в мужицьких грудях, таки бажає щастя, таки рветься до кращого життя, живе надією! (М.Коцюбинський);
– повтору або синонімічної заміни дієслівної форми, що створює враження тривалої
чи посиленої дії:
Текла, текла ріка,
І човен не гойдало (Т.Севернюк);
Той чумак дививсь-дививсь,
Далі як ухопить спис (народна творчість).
– двох дієслівних форм, одна з яких має ослаблене лексичне значення:
А він знай сміється;
Мати жде не діждеться сина додому;
– тавтологічних виразів:
У лісах північної Волині самотів самотою хуторець Діброва (Р.Іваниченко).
Виокремлюється дієслівний складений присудок, який виражається сполученням дієвідмінюваного допоміжного дієслова і суб’єктного інфінітива, що означає дію особи,
якої стосується дія, виражена відмінюваною формою дієслова [10]. У ролі допоміжного
компонента дієслівного складеного присудка виступають:
– фазові дієслова;
– модальні дієслова із значенням можливості, неможливості, прагнення, бажання,
процесів числення:
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Місити глину, звісно, зміг би кожен
Крутити круг – таких нема числа.
Та тільки той зліпити горщик може,
Хто осягнув священність ремесла (Є.Летюк);
Стомилися хлопці, присіли спочити (П.Воронько);
Юркович не став заперечувати (Д.Бедзик).
Виділяється також дієслівний складений ускладнений присудок [10], де ускладнення
відбувається за рахунок поєднання фазової модальної і предикативної семантики, тобто
у допоміжній частині дієслівного складеного ускладненого присудка наявні два або більше інформаційно недостатніх компоненти:
– фазові та модальні дієслова;
– дієслівно-іменні сполучення з модальним значенням;
– модальні прикметники, дієприкметники, іменники, прийменниково-іменникові
сполуки;
– дієслово – зв’язна «бути» тощо:
Селянин повинен був бути готовим розпочати жати.
Велика увага приділяється дієслівному ускладненому присудку [10], в якому ускладнення відбувається:
– частками давай, було, бувало, як, як не, ну, ніби, наче, мов, немов, начебто, собі,
таки, аж:
Я аж засміявся (Т.Шевченко);
– двома дієслівними формами, одна з яких має ослаблене лексичне значення:
Взяв та й заспівав пісню бандурист; а дитина знай сміється, побачивши матір; давай
подумаємо над розв’язанням домашньої задачі;
– стійкі сполучення слів із модальним значенням;
– слова із суб’єктно-емоційною оцінкою:
Той ухо прихилив,
А кум шу-шу-шу… (Л.Глібов).
Існує і така класифікація простого дієслівного присудка:
– особово-дієслівний:
Серед лілій, серед білих,
Серед темної води
Править човном хтось невмілий (Г.Калюжна);
Яка любов-краса,
Коли веселими руками
Не твориш світу доброго навкруг (М.Стельмах);
– інфінітивний:
Яка ганьба – плювати у криницю,
Що з неї пив, що з неї мати п’є (М.Лиходід);
– нульовий, показником якого у реченні є обставина місця, виражена відповідним
прислівником або іменниково-прийменниковою конструкцією:
Біля воріт дві тополі (О.Довженко);
– вигуковий:
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Заридала Катерина та бух йому в ноги… (Т.Шевченко);
– фразеологічний:
Хлопець байдуки бив.
Данило завів господарство, твердо став на ноги;
– «розщеплений» – стійкі сполучення дієслова та іменника, які за значенням відповідають одному слову:
Вкладники виявляли довіру банкові;
Мати бажала, щоб діти зазнали щастя;
Героїчний батальйон чинив опір ворогові;
Дитина мала потребу у спілкуванні з батьками;
– дієслово та іменник у непрямому відмінку:
До сліз вражає доброта (Ю.Дмитренко).
Інколи суб’єктний інфінітив при модальних дієсловах типу надіятися, мріяти, боятися, готуватися кваліфікують як додаток [22]: Спортсмен надіявся вчасно прибути на
змагання. Інфінітив у таких конструкціях виконує подвійну функцію: «позначає дію діяча та об’єкт дії, виражений відмінюваною дієслівною формою» [8: 125]. Таке явище
називається ученими синкретизмом членів речення, тобто поєднанням в одному члені
речення диференційованих ознак різних членів, їх функцій [5–8].
Крім названих вище видів присудків виділено ще й трьохелементний [12–15], вказується ще й на наявність подвійного присудка [23].
Таким чином, при вивченні теми «Способи вираження присудка» в класі філологічного профілю, учням надаються більш широкі можливості для знайомства з нестандартними ситуаціями прояву присудка, тобто створюється таке освітньо-виховне середовище, в якому є можливість виразити свою індивідуальність, вступити в дискусію з
учнями-опонентами, творчо проявити себе. Знайомство з досягненнями науковців значно розширить коло їх знань, сприятиме більш виваженому ставленню до аналізу художніх творів. Оволодівши всіма особливостями ядра речення – присудком, багатством
його синтаксичних конструкцій, сприятимемо свідомому їх використанню у спілкуванні,
покращенню мови, мовлення, що буде слугувати етичним імперативом кожного учня як
громадянина Української держави.
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ДО ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В ТВОРЕННІ ТЕКСТУ
В статье предложены результаты исследования особенностей лексикона младшего
школьника в порождении текста. Определены факторы и указатели, влияющие на развитие внутреннего словаря ребенка.
Ключевые слова: лексический компонент детской речи, синтаксический компонент
детской речи, дисперсионный анализ количественных данных.
The results of junior pupils’ lexicon research are presented in the article. Factors that
influence pupils’ internal dictionary are defined.
Key words: lexical component of pupils’ speech, syntactic component of child’s speech,
dispersive analysis of quantitative data.
Особливості внутрішнього словника дитини багато в чому визначають специфіку
дитячого монологічного мовлення. Саме в розгорнутих мовленнєвих висловлюваннях
у повній мірі виявляється ідіолект [1:74]. Незважаючи на частотність звернення до текстів, створених дітьми, «онтогенез складної, розгорнутої мовленнєвої комунікації, яка
міцно зберігає свою смислову єдність та підпорядкована відомій програмі, залишається
маловивченим процесом» [4:49]. Вивчення формування «замкнутої смислової системи»,
міцної смислової програми висловлювання залишається актуальним дотепер.
На сучасному етапі найактуальнішою проблемою дослідження дитячого мовлення
є виявлення індивідуальних стратегій мовленнєвої поведінки і «входження в мовлення». Це означає, що основний предмет дослідження – не загальні закономірності, вже
встановлені лінгвістикою і психолінгвістикою, а варіативність їх прояву у дітей, що навчаються і розвиваються за різними системами, у дітей з різними когнітивними і психологічними особливостями.
Така постановка проблеми дозволяє по-новому поглянути на породження розгорнутого монологічного висловлювання дитини. Побудову розгорнутого монологічного висловлювання, можна розглядати як прояв індивідуальності дитини, більш менш усвідомлене порушення нею існуючого і вже засвоєного стандарту. Дійсно, при творенні
розгорнутого мовленнєвого висловлювання необхідно не просто оперувати засвоєними
граматичними структурами і одиницями словника, але й створити «замкнуту смислову
систему»: впорядкувати задум, збудувати ієрархію тем. Це означає, що в свідомості паралельно відпрацьовуються макроструктура (сюжет, ієрархія предикатів) і мікроструктура
(власне мовне втілення) тексту. Природно, що побудова «замкнутої смислової системи» і
адекватна реалізація її в мовленні – важке завдання і для дорослого носія мови: зовсім не
всі дорослі повною мірою володіють текстовою компетенцією. Велику складність являє
вона і для дитини, у якої і мовленнєва компетенція, і рівень когнітивного розвитку помітно відрізняються від дорослого.
© Сіранчук Н.М., 2009
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Звернімося до аналізу зв’язного монологічного мовлення четвертокласника. Спробуємо виявити стандартну стратегію розповіді і її індивідуальне варіювання у дітей залежно від соціальних (навчання за традиційною або експериментальною програмою) і
психологічних (рівень розвитку інтелекту) чинників. Дослідження проведено на матеріалі казок на тему «Калина».
Матеріал одержаний від учнів четвертих класів шкіл міста Рівне: експериментального класу з гуманітарним нахилом навчання і контрольного класу звичайної середньої
школи. Учні експериментального і контрольного класів – інтелектуально обдаровані
діти, спеціально відібрані психологом. Таким чином, показники система навчання і рівень розвитку інтелекту спеціально не розведені. Для докладного аналізу відібрано 36
текстів, що відповідають вимогам жанру (з матеріалу виключені твори-описи калини у
різні пори року і розповіді про калину, позбавлені казкових епізодів).
Методи аналізу матеріалу: семантичний аналіз, структурний аналіз, статистичні методи (кореляційний аналіз –КА, дисперсивний аналіз -ДА).
Досліджувані параметри: лексичний компонент мовної здатності; синтаксичний компонент мовної здатності; текстова компетенція.
Оцінкою лексичного компонента виступає:
1 – коефіцієнт лексичної різноманітності тексту Клекс (відношення кількості різних
лексем до загальної кількості слововживань). Коефіцієнт лексичної різноманітності відображає багатство словника, що виявилося у написанні казки. Чим вище значення коефіцієнта, тим різноманітніша лексика казки, тим яскравіше виявилося багатство словника
в текстотворенні.
Оцінкою синтаксичного компонента виступають:
1 – коефіцієнт синтаксичної складності Ксинт (відношення кількості простих речень,
ускладнених однорідними членами, прислівниковими і дієприслівниковими зворотами,
до загальної кількості простих речень в тексті). Чим вище значення коефіцієнта, тим частіше в тексті зустрічаються однорідні члени речення, прислівникові і дієприслівникові
звороти, тим складніше синтаксис тексту;
2 – коефіцієнт прономіналізації Кзайм (відношення кількості словоформ займенників
до загальної кількості слововживань). Коефіцієнт прономіналізації дозволяє визначити
сформованість розмежування дейктичних і номінативних одиниць словника, уявлень
про специфіку їх функціонування в тексті, зокрема, про роль дейктичних одиниць у
зв’язності тексту. Чим вище значення коефіцієнта, тим частіше в тексті зустрічаються
займенники, тим менш точні номінації і гірша семантична зв’язність тексту.
Після розрахунку коефіцієнтів кількісні дані оброблялися методом дисперсивного
аналізу. Мета використання ДА: виявити, який чинник більше впливає на рівень прояву лексичної і синтаксичної компетенції в текстовій діяльності: традиційна система навчання чи експериментальна. При дисперсивному аналізі результуючими розглядались
фактори: лексичний компонент мовленнєвої здатності; синтаксичний компонент мовленнєвої здатності. В таблиці 1.1 приведені результати ДА матеріалу.
Розглянемо дані, представлені в таблиці 1.1. Значення критерію достовірності, що
перевищують стандартне, підкреслені. У всіх випадках, коли значення критерію достовірності перевищує стандартне значення, одержані на нашому матеріалі закономірності
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можуть бути поширені на всю генеральну сукупність. Це означає, що не тільки в досліджуваних випадках, але і у всіх інших чинники традиційна та експериментальна системи
навчання роблять вплив на такі показники, як лексична і синтаксична компетенції. Прокоментуємо результати, які можна розповсюдити на всю генеральну сукупність.
Табл.1.1
ДА текстів казок: показники ступені впливу (η2) і критерії достовірності F
(F стандартне = 8,5 при P> 0,99; 4,5 при P>0,95)
Фактор
Клекс
Кзайм
Ксин
η2
F
η2
F
η2
F
Експериментальна
0,1 0
0
0
0,1
0,4
система навчання
Традиційна система навчання
0,1 0
3,7
8,4
4,3
78,0
Співвідношення
0,1 0,1 1,3
3,0
4,2
73,9
Факторів
Розглянемо показники синтаксичного компоненту мовної компетенції.
На кількість займенників в тексті впливає використання експериментальної системи навчання. В текстах дітей, робота з якими проходила за експериментальною
системою навчання, займенників значно менше ніж в текстах дітей що навчались за
традиційною системою навчання. Це означає, що у дітей, які навчались за експериментальною системою навчання, краще сформовано уявлення про різні функції номінативних і дейктичних одиниць в зв’язному мовленні. Діти, що навчаються за експериментальною системою, випереджають своїх одноліток, що навчаються за традиційною
системою (поєднання чинників оцінюється ступенем впливу 1,3).
На синтаксичну складність впливає перш за все система навчання. В текстах дітей експериментального класу значно частіше зустрічаються однорідні члени речення,
прислівникові і дієприслівникові звороти. Відмінності за цим показником між дітьми
експериментальних класів помітніші (середнє значення Ксин 0,72 і 0,51 відповідно), ніж
між дітьми контрольних класів (середні значення Ксин 0,47 і 0,56). Це означає, що найбільш складний синтаксис текстів дітей, що навчаються за експериментальною системою, а найбільш простий – у дітей, що навчаються за традиційною системою.
Отже, у дітей 9 –10 років продовжується активне освоєння стандартних моделей
побудови зв’язного тексту: діти засвоюють систему засобів зв’язності (займенникові
повтори), ускладнюється синтаксис.
Діти з високим рівнем розвитку інтелекту випереджають своїх однолітків у сформованості системи взаємозв’язків одиниць лексикону. В казках інтелектуально обдарованих дітей виявляється «дорослий» рівень розвитку словника.
Індивідуальна варіативність, тобто відступ від вікових норм і стереотипів, виявляється перш за все в лексичній різноманітності текстів, синтаксичній складності, грамотному використанні засобів зв’язності. Природно, що такі тексти частіше створюють
інтелектуально обдаровані діти, які навчаються за експериментальною програмою.
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Навчання за кспериментальною системою є каталізатором формування текстової
компетенції дитини, що виявляється перш за все в багатстві і системності лексикону. Великі відмінності в текстовій компетенції дітей, що навчаються за традиційною
і експериментальною системами, виявлені у хлопчиків. Це означає, що для хлопчиків
більш значуща, ніж для дівчаток, система, за якою вони навчаються.
В творах четвертокласників помітне формування символічного уявлення про мову,
при якому дитина в змозі свідомо працювати над мовленнєвими прийомами, відточувати форму реалізації своєї мовленнєвої інтенції. Однак в десятилітньому віці мимовільно володіють мовленнєвими прийомами тільки інтелектуально обдаровані діти, що
навчаються за розвиваючими програмами.
В текстах дев’яти –десятилітніх дітей практично немає свідомої роботи над словом, усвідомленого вибору образного засобу. Творчість виявляється не стільки в роботі
над мовною тканиною тексту, скільки в розробці сюжету, індивідуалізації героїв. Це
дозволяє зробити висновок про те, що дитяча мовленнєва творчість пов’язана перш за
все з макроструктурою, а не мікроструктурою тексту. Для розробки макроструктури, у
свою чергу, необхідні такі інтелектуальні операції, як аналіз, комбінування, переклад
ментальних репрезентацій з образного коду у вербальний. Саме тому мовна творчість
пов’язана з високим рівнем інтелектуального розвитку, навчанням за експериментальними розвиваючими програмами.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
СЛОВЕСНОСТІ В КУЛЬТУРНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ
Статтю присвячено доцільності впровадження курсу словесності до навчальних програм української мови з метою освоєння мовних конструкцій, притаманних
автономізованим формам мислення в окремих сферах національної культури. Це сприяє
включенню до системи мовного мислення українців окремого індивіда. Лише володіння
цими специфічними формами мовного мислення визначає повноцінне входження в контекст етнічної культури та поліпшує екологію української мови в державі.
Ключові слова: словесність, національна культура, мовне мислення, екологія мови.
Статья посвящена целесообразности внедрения курса словесности в учебные программы украинского языка с целью освоения языковых конструкций, присущих автономизованным формам мышления в отдельных сферах национальной культуры. Это
способствует включению личности в систему языкового мышления украинцев. Лишь
владение этими специфическими формами языкового мышления определяет полноценное вхождение в контекст этнической культуры и улучшает экологию украинского
языка в государстве.
Ключевые слова: словесность, национальная культура, языковое мышление, экология
языка.
The article is devoted to the necessity of introduction of the integrated course of language and
literature to the curriculum of the Ukrainian language learning.
Keywords: literature, national culture, language thinking, language ecology.
Останнім часом у філологічній науці відновлюється інтерес до мовних явищ, які
визначає поняття словесність. Тому актуальним стає аналіз цього явища, бо зміст самого поняття на різних етапах становлення філології змінюється. Як засвідчує російський
дослідник розвитку змін поняття «словесність» В.І.Аннушкін, в посібнику «Основания
словесности» Нікольського у 1807 р. ми зустрічаємо таке визначення: «Словесность образует две науки – грамматику, научающую правильному употреблению слов, и риторику,
показывающую способ, как располагать и изъяснять мысли». [1:
����������������������������
233]. На сьогодні поняття словесність у підручнику Альбеткової Р.І. «Русская словесность от слова к словесности» має обсяжне визначення. Це узагальнююча назва цілого циклу філологічних наук, а
саме: граматики, лексикології, історії і теорії літератури, стилістики і риторики та інших
наук про мову [2: 9]. Відомий російський філолог Ю.В. Рождественський, наполягаючи
на відродженні терміну «словесність», надає йому більш конкретний науковий смисл.
Він пише: «Языковая деятельность состоит из высказываний. Отдельное высказывание
в филологии называется произведением словесности, а вся совокупность произведений
словесности – словесностью. Словесность, или языковые тексты, – предмет филологии»
[3: 112]. Отже, словесність – це всі мовні тексти які вивчаються філологічними та іншими
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гуманітарними науками, пов'язаними із сучасним інформативним простором. Відповідно
Ю.В. Рождественський визначає класифікацію родів і видів словесності: «1) устная словесность: а) дописьменная (диалог, молва, фольклор); б) литературная (ораторика, гомилетика, сценическая речь); 2) письменная словесность (сфрагистика, эпиграфика, нумизматика,
палеография, включающая письма, документы, сочинения); 3) печатная словесность, или
литература (научная, художественная); 4) массовая коммуникация (массовая информация в
виде радио, телевидении, прессы, кино, рекламы и информатики» [4: 21].
Таким чином термін «словесність» синтезує в своєму значенні такі культурнокомунікативні аспекти інформативного простору суспільства: 1) сукупність текстів мовної культури, 2) здатність людей вірно висловлювати думки і почуття словом, 3) мистецтво слова, 4) філологічні науки.
В дидактичному плані, на нашу думку, слід звернути увагу на другий та третій аспекти
словесності, з цього переліку бо вивчення вже створених текстів здійснюється в курсах художньої літератури та інших спеціальних наук, в той час як вся сукупність філологічних наук
– предмет фахового навчання та вивчення. В той же час другий аспект цього переліку передбачає засвоєння граматики, а третій – риторики. Власне вивченням граматики обмежується
сучасне шкільне і вузівське навчання на Україні. Дійсно, знання орфографії та синтаксису
становлять необхідний компонент вивчення не лише української, а й будь-якої мови. Але
для України, де функціонування української мови звужене,більшу актуальність має вміння
практичного застосування мови в усіх сферах суспільного життя, а це вже предмет риторики
та ораторського мистецтва. Риторики – це вміння володіти словом, тобто мистецтво слова,
четвертий аспект культурно-інформативного простору суспільства, за наведеною систематизацією. Риторика – це не лише теорія мовної комунікації, але й практичне її застосування. В
кожній мові існують свої риторичні моделі, засвоїти які можна лише в ході практичного їх
функціонування в живому усному чи письмово-мовному спілкуванні.
Кожна нація в той чи інший період своєї історії створює особливий тип співвідношення риторики і культури, що відображається і в усних, і в письмових текстах. Без
знання цього співвідношення не можна зрозуміти культуру, а навіть і зміст словесних
текстів, бо слова вживаються часто не лише в прямому, але й переносному значенні, існує своя національна паронімія та інш.
Саме в курсі риторики вивчаються стійкі фразеологізми, що становлять собою культуроносні шари української лексики. Ідеоетнічний компонент української мови у значенні ідеоетнічних одиниць мови містить відображення ідей, поглядів, обумовлених специфікою української історії. Саме в курсі риторики можна пояснити народну етимологію,
національні формули мовного етикету, дати характеристику, історичної ономастики і
топоніміки. Риторика як розділ словесності мовний текст вивчає як об'єкт засвоєння українського мовного менталітету. Значення терміна менталітет ми розуміємо, як сукупність
готовності,установка, схильності індивіда чи соціальної групи діяти, мислити, відчувати і
сприймати світ певним чином [5: 176-177]. Розглядати проблему ментальності без аналізу
мовної свідомості чи мовного менталітету не можливо. А без розуміння мовної свідомості
нема знання етнічної свідомості, а отже національної культури українців. Крім того необхідно оволодіти відповідними стилями мови, які зумовлені окремими формами суспільної
свідомості та культури і становлять сферу автономізованого мислення, що виражається
специфічними мовними конструкціями. Таким чином культурно-комунікативний простір
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суспільства являє собою складну систему елементів окремих мовних конструкцій, які
треба не лише розуміти, але й засвоювати практично. Як свого часу зазначив О.О. Потебня, думка в мові не лише виражається, але й здійснюється, тому осягнення окремих
сфер культур вимагає практичного володіння відповідними мовними конструкціями, в
яких протікає автономізоване мислення цих сфер культури.
Як бачимо, кожна окрема форма культура має: 1) свої власні системні якості, 2) свою
особливу мову, 3) специфічні функції, які вона виконує у взаємодії з іншими формами
культури. Отже, для включення в будь-яку сферу культури обов’язковим є оволодіння
відповідної для даної сфери культури мовою.
Основою національної (етнічної) культури тим самим основою соціалізації особистості є національна мова. На нашу думку, саме автономізована мова кожної окремої сфери культури забезпечує існування кожної автономізованого сектора духовного вираження культури. Кожен з цих секторів вкладає свій фрагмент в загальний фундамент етнічної
культури. Але хоча цей фрагментарний внесок не становить собою цілісну конструкцію
всієї системи, до якої належить певний фрагмент культури, без нього не можливе засвоєння всієї системи культури нації.
Кожен з видів культури становить собою знаково-символічний текст, у якому зафіксовано специфічним чином певний зміст. Зрозуміти цей зміст індивід має можливість володіючи специфічною мовою, отже сама мова культури становить собою єдність
компонентів природної етнічної мови та специфічних елементів кожного з видів мови
культури. Ось чому музиканти, математики, інженери та представники інших видів культури можуть спілкуватись не володіючи розмовною мовою суспільства, їх об’єднує автономізована мова окремих сфер культури. Рівень засвоєння індивідом специфічної мови
культури дозволяє йому розуміти тексти, зафіксовані мовою цього виду культури.Таким
чином не лише природна мова суспільства, а й мова різних видів культури, фіксуючи тексти культури, повинні розглядатися поряд з такими видами діяльності як дослідження,
підготовка до видання, створення артефакту, коментар, переклад, читання культурологічних текстів, їх виконання, оскільки всі вони забезпечують процес трансляції культури.
Завдяки цьому культура існує як специфічне явище. На нашу думку, без спеціального
навчання в курсі словесності індивід не може долучитися до оволодіння специфічними
мовними конструкціями, а тим самим текстами національної культури українців.
В своїй роботі «От наукоизучения к логике культуры. Два философских введения в
ХХІ век». В.С. Библер пише, що культура – це особистісна система визначення як цінності
самим індивідом того, що цінуються в суспільстві якостей ума, характера, уяви, пам'яті,
отриманих в процесі виховання та соціалізації особистості. «Культура – це також система організованих за допомогою норм і цінностей, що закріпилися в суспільній практиці
свідомості суспільства форм діяльності» [6: 132–133]. Проблема комунікації пов'язана з
дослідженням мовних і знакових структур, на що звернули увагу Б. Расел та його учень
Вітгенштейн, які почали розглядати мову не просто як засіб комунікації, але й саму комунікацію як простір, що включає в себе становлення мовних форм. Тепер в комунікацію
почали включати не лише область класичної раціоналізації мислення, але й традиції, міфологію, інтуїтивне осягнення дійсності, як окремішньої реальності. Отже, реальний простір
комунікації є полем автонолізованих культурних мовних форм. Дослідженням поля комунікації займаються психологія, соціологія, філософія, літературознавство, мовознавство.
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Кожна з цих дисциплін досліджує поле комунікації притаманними їй методами. Кожне
таке дослідження формує свою картину на характер і практику комунікації, стосовно до
норм функціонування кожного окремішнього виду культури. Взаємодія різних форм культури визначає різновиди інструментальних значень комунікації. В той же час необхідно
усвідомити, що сутність справи полягає в тому, що комунікація не може становити лише
факт передачі інформації при зіткненні з іншими спільнотами, але й факт трансляції явищ
культури. Отже, зрозуміти сутність комунікації в такій складній ситуації, коли це не лише
передача певної інформації, але й багатоаспектна трансляція різних форм етнічної культури, вимагає знання історичного контекста, дослідження наукових і позанаукових реалій національної культури та інше. Навіть для людей, що належать до однієї культури і ті ж самі
слова можуть мати різне значення, не кажучи про те, що ці значення часто передаються
опосередковано. Дослідження цих проблем свідчить, що «перш, ніж встановити істинний
діалог, учасники повинні мати взаємний інтерес один до одного, первісну зацікавленість
до сприйняття досвіду іншого. Інакше він буде відкинутий, залишиться непоміченим, і в
кращому разі критично переосмисленим» [7: 3].
Кожний окремий період історії етносу становить особливий культурний універсум. Сам
культурний універсум – це сукупність існуючих на той час в етнічній культурі, оформлених і закріплених смислів всіх феноменів культури. Культура репрезентує ці окремі об'єкти,
феномени через трансляцію закріплених в них смислів. «Саме приналежність до єдиного
смислового простору об'єднує повсякденне життя окремої людини та історичну практику, інтелектуальну рефлексію і безсвідому пам'ять соціального колективу, а також величезну кількість інших проявів людської активності в суцільній континуум культури» [4: 8]. Як бачимо,
сам контекст культури, що належить народу, становить складну систему, яку треба навчитися розуміти кожному індивіду. Оскільки історична практика функціонування всієї сфери
культури відображена в мові, саме словесність як навчальна дисципліна може наблизити і
навчити особистість до осягнення і розуміння національної культури в усіх її проявах хоча б
у першому наближенні. Стосовно навчальної діяльності суспільства курс української словесності, саме в результаті поширення вивчення мови за рахунок введення елементів риторики
та культури мовлення дає можливість розвинути і збагатити можливості не лише культурнокомунікативної діяльності особистості, але й національної свідомості кожної особи.
Культурно-інформаційний простір існує в суспільстві, відносно до кожної окремої
особи, що з'являється на світ, апріорно. Суспільний культурогенез формується в єдності
з онто– і філогенезом. Культурно-інформаційні смисли дані кожній особі з її появою
на світ імпліцитно, тобто в чистій потенції [4: 30]. Історико-культурний інформаційний
процес – це, як вважають сучасні дослідники цього явища, проекція еволюційного становлення ментально-культурних, структур на вісь часу [4: 362].Зміст цих ментальнокультурних структур, що являють простір смислів, становить собою елементи зв'язку
між мисленням суб'єкта та об'єктивною реальністю. Ці елементи зв'язку складають конкретний семантичний матеріал, тобто певну форму зафіксованих в мові значень. Це є
проявом єдності процесів онто–, філо– і культурогенезу, чим і забезпечується безперервність
культурно-інформаційного розвитку кожної окремої етнічної спільноти.
Проблема викладання української словесності на Україні обтяження ситуацією так
званої екології української мови. Цей термін вводять польські лінгвісти, аналізуючи
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зовнішньо мовні фактори, які впливають на стан їхньої національної мови. Для української держави це поняття теж вельми актуальне. Екологія мови полягає в таких факторах,
як: 1) зв'язки між різними мовами, 2) вживання національної мови в суспільному житті
порівняно з іншими мовами, 3) мовне середовище особи, 4) середовище, в якому функціонує національна мова (ставлення до неї), 5) умови, які пливають на функціонування і
розвиток державної мови. Як ми знаємо, вирішення цих аспектів екології мови щодо реального функціонування української мови на Україні досить складні, щоб не сказати малосприятливі. Узагальнюючи можна сказати, що введення курсу української словесності
в навчальний процес шкіл і вузів України вельми актуальне і може сприяти прискоренню
національного державотворення та покращення екології української мови в суспільстві.
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РОЛЬ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАННЯ МОВИ
Стаття присвячена обговоренню питань, пов’язаних з використанням сучасних
неадаптованих художніх текстів у мовному класі в процесі так званого «репрезентативного навчання». Розглядаються проблеми особливого статусу літератури, підбору
текстів, а також деякі види роботи з цими матеріалами, метою яких є максимальний
розвиток основних інтерактивних, у тому числі й аналітико-інтерпретаційних навичок студентів.
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Ключові слова: репрезентативне навчання, автентичний літературний текст, теоретичний (мовний) vs практичний (мовленнєвий) рівні оволодіння мовою.
Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с использованием современных
неадаптированных художественных текстов в языковом классе в процессе так
называемого «репрезентативного обучения». Рассматриваются проблемы особого статуса литературы, подбора текстов, а также некоторые виды работы с данными материалами, целью которой является максимальное развитие основных интерактивных,
в том числе аналитико-интерпретационных, навыков студента.
Ключевые слова: репрезентативное обучение, аутентичный литературный текст,
«теоретический (языковой)» vs «практический (речевой)» уровни усвоения языка
The article is dedicated to the problems of using modern literary texts in terms of
«representational teaching» within the frames of a student-centered approach in the language
classroom. The issues of the status of literature, text selection, ways of exploiting literary
material in the class work aiming at developing all the major interactive skills, including
students’ interpretative, analytical and critical thinking, are discussed in the article.
Key words: representational teaching, authentic literary text, use vs usage levels of
studying.
Літературу в навчанні мови використовували завжди: з давніх часів – як єдиний доступний зразок мови, що вивчається, а останнім часом – як один з багатьох, однак, усе
ж, напевно, найважливіших засобів. У цьому процесі ми постійно рухалися від нижчого
(формально-структурного) рівня до вищого��������������������������������������������
– (змістово-концептуального) аналізу художнього тексту. У цьому відношенні – за будь яких обставин – провідна роль в обговоренні
твору завжди відводилась учителю, оскільки студентам зазвичай бракує відповідних
лінгвістичних знань. З огляду на радикальну зміну орієнтації на діяльність, у центрі якої
знаходиться студент-суб’єкт навчання (що передбачає широке залучення учнів до роботи з
текстом, допомогу у вмінні зрозуміти та вільно виразити себе) автентичний літературний
текст сьогодні трактується як звичайний навчальний матеріал [Див. 1 –7]. А це означає,
що навчання, як стверджує Рональд Картер, стає більш орієнтованим на процес, a не на
продукт, де в ролі продукту виступає правильно проаналізований текст. Сучасна методика
трактує літературний текст як матеріал, який можна змінювати та модифікувати: у роботі з
текстом використовуються різноманітні види вправ: речення можна перефразувати, доповнити відсутні фрагменти, обіграти в діалогах тощо. Уся діяльність спрямована на те, щоб
розвинути навики учнів працювати з текстом не лише з огляду на його мову та зміст, а й з
точки зору його впливу на читача. Саме такий вид навчання за термінологією Дж. Макрея
визначається як «репрезентативне навчання» [Див. 8].
У цій статті пропонуються до обговорення деякі проблеми, що стосуються методики
застосування літератури (йдеться про художню літературу) в особистісно зорієнтованому
навчальному процесі, з огляду на, по перше, її використання як навчального матеріалу,
спрямованого на розвиток комунікативних навичок учнів, а, по друге, як методу, що
розвиває творчі навички учнів, їх здатність навчатися самостійно, шляхом виконання
завдань, які сприяють формування вмінь самоаналізу та відповідального ставлення до
самореалізації.
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Художня література –це не тільки найбагатший реєстр комунікації [9:10], вона має
особливий прагматичний потенціал. Як стверджує у своїй книзі Дискурс і література
британський дослідник Дж. Кук, «літературний дискурс – це не просто ще один жанр
чи громадська інституція серед інших. Він виконує винятково важливу функцію в житті
людини, особливо для внутрішнього ментального світу особистості» [10 : 255].
Отже, як можна окреслити межі поняття «література»? За визначенням Рональда
Картера «Literature is patterned, representational, pleasurably interpersonal discourse for
negotiated interpretation [8: 13]. Виклад стислий, хоча й звучить ускладнено, проте основна думка передана точно. Перефразувавши та перетлумачивши це визначення, ми приходимо до розуміння літератури як художніх текстів, з притаманними їм власними лінгвістичними рисами (що включають типові тематичні та жанрові характеристики). Ці
тексти мають «культурне підгрунтя», тобто вони представляють культуру письменника
та інші соціально-історичні реалії. До того ж ми повинні усвідомлювати, що читання
художнього твору передбачає процеси, які Рональд Картер визначає як interpretation and
«pleasurable interaction with its meanings» [8: 12]. Усі ці явища характерні й для художніх
текстів, що розглядаються у навчальному процесі при вивченні мови.
Джон Макрей у своїй статті зауважує, що репрезентативний підхід до використання
літератури у процесі навчання мови передбачає не просте відтворення змісту прочитаного чи розуміння різних точок зору, а широке залучення студентів до дискусії, рефлексії та
роздумів над змістом прочитаного. Воно містить елементи невизначеності та непевності,
мається на увазі, що відповідь не завжди буде «вірною». Звичайно, завжди знайдуться
вчителі, які воліли б залишатися в межах усього відомого, фіксованого, усталеного – тобто працювати з текстами, які вже досліджувались та аналізувались. Тепер це вже майже
неможливо. Канон англійської літератури невпинно поширюється. Окрім цього, оволодіння мовленнєвими навичками теж прогресує, рухаючись від чотирьох основних (аудіювання, мовлення, читання та письмо) до розвитку того, що часто ігнорується (оскільки
приймається як належне) – навички думати. Літературні тексти різноманітних типів та
жанрів (включаючи сучасну класику, жіночу літературу, так звану «нову» англомовну
літературу) почали широко впроваджуватись a виявились придатними на уроках англійської у процесі «репрезентативного навчання». Такі тексти, на яких ще ���������������
«чорнило не висохло» – зовсім свіжі і немає жодних допоміжних навчальних чи методичних матеріалів,
на які можна спиратися. У цьому випадку учням доведеться покладатися на власні знання, інтуїцію та уяву.
Літературні тексти представляють життєвий досвід, а досвід, як відомо, буває різним.
Саме це є підґрунтям для дискусії та різних інтерпретацій як змісту, так і форми тексту.
Отже, навчальна діяльність, орієнтована на продукт та навчання, спрямоване на процес,
повинні доповнювати одне одного, оскільки література і проявом мовлення, хоча й особливого типу, і тому, як зазначає Алан Малей, може використовуватись з навчальною
метою [Див. 11]. До того ж художня література – це завжди дещо більше, ніж мова, а
естетичне задоволення, що супроводжує читання, посилює лінгвістичні здібності студента. Адже літературні тексти – це те тільки мовні прояви, вони також є продуктом
культури, вони знаходяться в рамках культурних традицій, мають історичну форму і постають з живого досвіду письменника. Тому в роботі з художнім текстом повинна бути
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літературна складова. А це, як вже наголошувалось, неодмінно потребує особистісно
зорієнтованого підходу до навчання, у центрі якого знаходиться суб’єкт, тобто активного
залучення його до роботи з текстом, розвиток здатності сприймати, бачити не тільки те,
що несе у собі художній текст, як він «працює», а також і те, як він впливає на читача,
породжує у нього якийсь особливий відгук. Роботу в аудиторії слід організувати так, щоб
забезпечити повну самостійність думки студентів та якнайменше покладатися на викладача чи підручник як джерело знань.
Серед різного роду вправ, які використовуються для розвитку комунікативних,
аналітичних та інтелектуальних навичок студентів є такі, що базуються на різного роду
модифікаціях навчальних текстів. Такі тексти допомагають студентам перетворити їх
читацький досвід у знання про механізми мови та мовлення. Новітній, нетрадиційний
підхід до тексту полягає у тому, що робота спрямовується не від текстового матеріалу до
певних узагальнень, а, радше, від загальних підказок до деяких прихованих, непрямих
ознак, які повинні знайти або навіть уявити студенти. Як, наприклад, у вправі character
sketch, яку пропонують А. Малей та А. Дафф у своїй книзі «Literature» [11].
Ще одна цікава стратегія: робота з текстом грунтується на порівнянні, коли
аналізуються та порівнюються тексти один з одним або з іншими медійними засобами.
Наприклад, А. Малей та С. Молдінг у книзі Poem into Poem [12] пропонують цікавий
метод аналізу мови поетичних текстів, які вони називають paired poems. Автори стверджують, що проводити аналіз двох чи більше віршів на одну тему значно цікавіше й
ефективніше, ніж обговорювати окремі поетичні твори. Таке обговорення є продуктивнішим з огляду як на мовну, так і на літературну компетенцію студентів. Адже порівняння
або протиставлення двох літературних творів на одну й ту ж тему дозволить значно
глибше проникнути в текст, значно більше побачити у ньому. У цій же книзі автори пропонують 15 пар таких «парних віршів», деякі з них були спеціально складені з цією метою Аланом Даффом, давнім співавтором А. Малея. Загальна схема, яку пропонують
ці автори для такого аналізу, включає три головних види діяльності: емоційний відгук,
критичний аналіз та письмо, у межах кожного з яких вчитель може експериментувати,
звертаючись до усілякого роду можливих комунікативних, мовних чи літературних типів
діяльності, які пропонує нам сучасна методологічна наука. При потребі завдання можна
спростити, але не тексти. Для репрезентативного навчання завжди важливий такий
принцип: рівень складності тексту повинен відповідати рівневі складності завдань для
даної категорії студентів. Отже, вчитель може розпочати роботу як і з вправ нижчого
порядку, спрямованих на перевірку розуміння змісту прочитаного, так і з серйозніших
завдань, які містять елементи інтерпретації, оцінки, порівняння та, звичайно ж, продовження сюжету. У процесі аналізу використовуються обговорення та дискусії, рольові
ігри; письмові завдання передбачають творчий вклад студентів в опрацювання проблематики твору. Різножанрові художні твори можуть знайти палкий емоційний відгук у
молодіжній аудиторії, викликати власні життєві спогади та асоціації, що породжує культурне самоусвідомлення особистості та її зрілість. Вдало підібрані художні твори дають
студентам відчуття того, що ті проблеми, які вони обговорюють на занятті, є релевантним та суттєвим для їхнього власного світу, воно допомагає їм вирішити серйозні дилеми їх дорослого життя. Як влучно зауважив Дж. Мак рей, репрезентативні матеріали
361

відкривають, викликають, стимулюють та залучають до роботи різні види психічної
діяльності, від уяви до емоцій, від насолоди до болю [Див. 8].
Підходити до читання та роботи з текстом слід дуже уважно та критично. Це –
аксіома, оскільки ми не зможемо оволодіти мовою без того, щоб «розібрати» її на елементи, компоненти, а потім «скласти докупи», тобто без аналізу та синтезу. Найкращі
зразки літератури дають змогу студентам оцінити «архітектуру» добре збудованого
уривку або цілого тексту. Наше завдання – зацікавити студентів та залучити їх до процесу навчання, мовного «самовиховання» та – що і є найважливішим у репрезентативному
навчанні – спонукати їх самих піти «шляхом автора»: варіантів релевантних у цьому плані
вправ є дуже багато. Вчитель, наприклад, може попросити студентів зробити незначні
модифікації у тексті та створити свої варіанти з іншим емоційним забарвленням (додати
відтінки суму або радості, зробити текст більш або менш драматичним чи спокійнішим за
своєю тональністю тощо). Для того, щоб наголосити на стилістичній ролі квалітативної
та емоційно-оцінної лексики у прозаїчному тексті, а також на важливості лінгвістичного
вибору та точності у художньому описі, учитель може звернутися до різного роду вправ
на заповнення відсутніх фрагментів тексту (an open cloze) або заповнити пропуски запропонованими варіантами (а modified cloze) тощо. Для цього вибирається уривок з художнього тексту, у якому вилучаються деякі прикметники (та/або прислівники) та ставиться
завдання відтворити їх. Студенти повинні не просто зробити вибір, а й пояснити його.
Після цього варто звернутися до оригіналу та обговорити авторський вибір. І хоча він,
звісно, розглядається як найкращий, такі види діяльності розкривають перед студентами
різні можливості, що доводить той факт, що не буває 100% вірних відповідей і повної
узгодженості у виборі варіантів [див.13].
Постає питання: як вибирати текти для репрезентативного читання? Ч. Наттал, наприклад, дає такі рекомендації (ми пропонуємо лише деякі з них) [14]. Отже, текст повинен відповідати таким вимогам:
•
повідомляти студентів про те, чого вони ще не знають;
•
представляти нові та важливі ідеї, спонукати їх задумуватись над тим, що раніше
їх не хвилювало;
•
допомагати зрозуміти їм думки та відчуття інших людей (скажімо, людей іншого
походження, з іншим життєвим досвідом, проблемами тощо)
•
спонукати їх до подальшого читання (продовжити оповідання, більше довідатись
про проблему, що піднімається у творі)
•
перевірити рівень загального розвитку студентів, не ставлячи перед ними високих
вимог щодо знання іноземної мови.
•
бути придатним до інтенсивного навчання, тобто провокувати хороші запитання або
інші форми роботи, такі, як: намалювати карту/графік/діаграму; відтворити попередню
інформацію; драматизувати уривок; обіграти в ролях; провести дискусію тощо).
На завершення, повертаючись до центрального концепту комунікативного підходу,
беремо до уваги, що він передбачає мовну варіативність. Вибір слів у відповідному соціокультурному контексті набуває великого значення. Відповідно, у розвитку мовної та
літературної компетенції студентів велика роль належить автентичним матеріалам, зокрема художнім текстам. Звичайно, вони мають свої переваги та недоліки. Проте, безза362

перечним є те, що тільки автентичні художні тексти різних типів та жанрів можуть забезпечити усю можливу варіативність у мові, яку повинні пізнавати студенти на своєму
рівні (від елементарного (!) до найвищого). Стратегії роботи з текстом на уроці можуть
відрізнятися, проте головні засади залишаються незмінними. Їх можна окреслити як:
•
домінування практичного (мовленнєвого) рівня над теоретичним (мовним);
•
розгляд того, що написано, не повинен затьмарювати питання, як написано, чому і
для чого;
•
розвиток навичок критичного читання, того, що дасть змогу студентам «відгукуватись
на художній текст розумом, емоціями та уявою» [15: 59].
Oтже, головна мета полягає в тому, щоб заохочувати зв’язки між мовою та літературою
на уроках іноземної мови для ефективного розвитку всіх п’яти інтерактивних навичок,
до яких ми відносимо і вміння аналітично та творчо мислити.
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